
Dokument 4 A Ønsker til Multirummet 
 
Bruges til: 
Den årlige sommerfest og nytårsfest med teater/revy  
Teater 
Dans 
Yoga 
Klatring 
Sport 
(Dele af) rummet kan stå åben, så børn kan løbe over og lege uafhængig af 
voksne  
Fællesarrangementer 
 
Udformning af rummet og indehold: 
Gymnastik-agtigt lokale  
Dobbelthøjt,  
Lyd-isoleret,  
Gulv der er slidstærkt og egnet til gymnastik etc. 
Klatrevæg i den ene ende,  
Fleksibel scene 
(Lys til teater) 
Lyd anlæg, mulighed for at låse fast. 
Basketball kurve 
Små mål til fodbold 
Spejlvæg med gardin for 
Stort depot til sportsudstyr, stole, teaterudstyr etc. 
Klapstole/stablestole 
Bordtennis bord (kan også være i fleksrum/klyngerum) 
Lærred og projektor til film, valgaften, fodbold etc. (kan også være i 
fleksrum/klyngerum) 
 
I cafe og multirum, skal der tilsammen være stole til 300 børn/voksne. Derfor 
skal der være plads til 300 stole i depotet. 
 
Evt. booke rummet over nettet  
 
 
 
 
 



Dokument 4 B Prosatekst om multirummet: 
 
Torsdag i multirummet 
Det er morgen. Mette, der er yogatræner låser sig ind og tjekker musikken og 
åbner dørene ud til væksthuset, før hendes yogahold ankommer stille og roligt 
op til kl. 8.00. Yogaholdet består af morgenfriske pensionister, 
hjemmearbejdende med flere fra Urbania og fra AKB Lundtoftegade-
bebyggelsen.  
 
Mette har booket multisalen til sit yogahold, hver torsdag morgen på 
bookingsiden på Urbanias intranet.  
 
Klokken 9.45 møder Mette en sundhedsplejerske i døren, da hun går. 
Sundhedsplejersken har et projekt omkring sang og bevægelse med 
mødre/fædre grupper i området. De og babyerne med forældre bruger 
multirummet frem til klokken 11.00, hvorefter mødre, fædre og børn har 
mulighed for at spise medbragt mad og drikke kaffe i Cafeen ved siden af 
multirummet. I dag åbnede Cafeen kl. 10, hvor 3 pensionerede kvinder i Urbania 
har vagten.  
 
Kl. 12-13 er der gymnastik i multirummet. Resten af eftermiddagen kommer der 
løbende flere børn, der leger…. 
 
Nogle store børn har booket en del af rummet til Badminton og sætter en 
skydevæg op, så de mindre børn stadig kan lege… 
 
Aften i multirummet: 
Merete og Susan har booket multirummet for spændende foredrag, alle fra 
Urbania og AKB lundtofteparken er inviteret, tilmelding er nødvendig. 
 
En anden aften kan Ane have booket multirummet et par timer, for undervisning 
i tango for begyndere og øvede, andre dele af multirummet er booket til 
badminton for Urbania beboere. 
 
Weekenden: 
 
Lotte og Lis står for loppemarked der afholdes i multihallen, folk i nærområdet 
har booket stader, åben for alle. 
Kunstforeningen har booket multihallen,  for arrangement for up comming  
bands på Nørrebro, alle kan deltage. 


