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Tilbud på Geodome til sports- fritids og fælles aktiviteter
Kære Dragør Kommune,
Vi vil gerne tilbyde Dragør Kommune en Geodome bygning, der giver mulighed for et fælles
opholdsareal til anvendelse indenfor sociale-, sports og kulturelle aktiviteter. Geodomens
indretningsmuligheder er fleksible kan hurtigt indrettes og tilpasses forskellige behov i
kommunen. Således kan den hurtigt indrettes til forskellige sportsaktiviteter; bordtennis,
skakturnering, JUDO, fægtning eller temaudstilling for kommunens sports aktiviteter, -seminarer,
skole foredrag eller udlejning til private virksomheder, der måtte ønske at leje den til specifikke
formål.
Den indvendige diameter er 16 meter, 8.5 meter til højeste punkt i loftet og 200 m2 gulvareal.
Geodomen leveres på isoleret fundament, klar til tilslutning af el, kloak og vand, men uden gulv.
Dette kan tilkøbes og indrettes efter behov og formål.
Ønskes Geodomen senere indrettet til et specifikke bolig formål, f.eks. flygtningeboliger,
studieboliger eller overnatningsfaciliteter for skoler og sportsudøvere, kan det udføres efter aftale
med Greener Smarter Living.
Geodomen leveres nøglefærdig og klar til brug.

Fordeling af areal
Stueplan:

200 m2 fællesareal.

Geodomen giver mulighed for at tilføje ekstra m2 ved flere niveauinddelinger. Det er muligt at
tilføje op til 175 m2, så der i alt kan udnyttes 375 m2.
Geodome konstruktionen har et overflade / rumfang forhold, der er 30% mindre i forhold til
traditionelle bygninger og kræver således mindre energi til opvarmning.
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Hvis der ønskes opvarmning af Geodomen, kan man anvende solvarme-, jordvarmeanlæg eller
traditionel opvarmning. Indkøb og tilslutning kan tilvælges senere, da fundamentet vil være
klargjort til disse tiltag.

Brugsret af Geodome
Geodomen stilles gratis til rådighed for Dragør Kommune til anvendelse af forskellige formål i en
periode på 3 år. Greener Smarter Living har adgang til Geodomen for fremvisning til kunder og
forretningsforbindelser, samt den løbende kvalitetskontrol.
Efter perioden på 3 år, kan Dragør Kommune købe Geodomen eller genforhandle brugsret aftalen
med Greener Smarter Living.

Geodomen leveres i henhold til følgende tegninger
Stueplan
Aktivitets rum på 200 kvadratmeter (bilag A, B og C)

3D tegning
udvendig design (eksempel)
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Leveringsvilkår og udgifter
Det forudsættes at Dragør Kommune betaler forsikring af Geodomen samt leverer en
byggegodkendelse og tilslutning af vand og elektricitet.
Leveringstermin:

Efter aftale.

Leveringstid:

3-4 måneder fra godkendelse af tilbud.

Leveringssted:

Hollænderhallen (Byggeansøgning Sagsnummer 20160345)

Vedligehold:

Indvendigt vedligehold og rengøring påhviler Dragør Kommune.
Udvendig vedligehold påhviler Greener Smarter Living.

Geodome:

Samtlige byggeudgifter til Geodome og fundament påhviler Greener
Smarter Living.

Forbrug:

Dragør Kommune betaler udgifterne for driften af Geodomen.

Reparationer:

Eventuelle skader på Geodomen skal løbende udbedres af kommunen.

Geodome konstruktionen har til formål at vise en ny og innovativ bæredygtig bygning på
markedet. Designet i avancerede byggematerialer, lavt energiforbrug og med et teknisk og
innovativ design, der gør det muligt at skille den igen med henblik på genopsætning. Dragør
Kommune bliver pioner i Danmark med dette innovative aktivitetscenter og det vil for stor
betydning for Greener Smarter Living, at kunne fremvise den til kunder og i markedsføringen af
deres produkter. Det er vores klare overbevisning, at både Dragør Kommune og Greener Smarter
Living får en positiv goodwill af projektet.
Vi er altid indstillet på et tæt samarbejde med kommunen for at imødekomme ønsker og krav til
Geodomen. Projektet har stor betydning for os, og vi ser store muligheder for et godt samarbejde i
kommunen fremover omkring en videreudvikling af bæredygtige geodome boliger.
Har I spørgsmål til det fremsendte tilbud, beder jeg Dem venligst kontakte mig.
Med venlig hilsen
Greener Smarter Living IVS
Adm. Direktør
Lars Stenfeldt Hansen
Mobil: 30502670 - e-mail: lars.stenfeldt@greenersmarterliving.com
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