VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION
Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen ApS er en mindre tegnestue, der beskæftiger sig med konvertering af historiske bygninger, restaurering i forbindelse hermed samt med nybyggeri i historisk sammenhæng. Vi arbejder
med udgangpunkt en grundig analystisk og sanselig forståelse af et givent sted tilstræber et højt, arkitektfagligt
niveau i enhver opgave. Vi lægger vægt på et nært samarbejde med vores bygherrer, øvrige rådgivere og de udførende håndværkere, og er fokuserede på at styre tid og økonomi meget nøje, uden det går ud over de arkitektoniske og historiske kvaliteter.

Organisation
Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen ejes og ledes af Merete Lind Mikkelsen.
For at kunne stille en kvalificeret bemanding til forskelligartede opgaver er virksomheden tæt knyttet til konsulenter
og specialierede tegnestuer, som vi samarbejder med alt efter opgave. Dette gælder blandt andet særlige tekniske
områder, tilgængelighed og konservering, men også med andre tegnestuer, når opgaverne har en størrelse, der
fordrer det.
Kompetencer
Vi har på tegnestuen specialiseret os i at udvikle det historiske byggeri, så det kan rumme nye funktioner uden at
miste sin værdifulde historie. Indholdsmæssigt har vi arbejdet med nye måder at bo, arbejde og rekreere på, som
kan være det nødvendige tiltag for at en ejendom kan overleve, ligesom vi blandt andet arbejder med hotelfunktioner, møde- og selskabslokaler, undervisningslokaler samt landbrugs- og fødevareproduktion af forskellig art. Det
afgørende er, at de nye funktioner udvikles i samarbejde med det bestående byggeri, så der opstår en dialog mellem det nye og den histosike kontekst, som er holdbar fremover.
Vi har gennem tegnestuens godt 20-årige levetid opnået stor erfaring med opmåling, værdisætning og idéudvikling,
som er der vi finder koderne til den fremtidige formgivning. Disse kompetencer er afgørende for vores arbejdsproces.
Ligesåvel er vi godt klædt på i projekterings- og udførelsesfasen. Idet vi arbejder med både historiske og med nye
bygninger, kan vi håndtere lovkrav og nutidig byggeteknik, hvilket vi oplever er mere og mere nødvendigt, når de
historiske bygninger skal føres ind i fremtiden, og hvor viden om bygningsfysik er afgørende for, at resultatet bliver
holdbart. Vi oplever, på byggepladserne, hvordan de seneste 50 års tilføjelser af ’moderne’ materialer har fremrykket nedbrydningen af ældre bygninger og går derfor til opgaven med en ydmyg tilgang, der baserer sig på viden
om, hvordan materialer arbejder sammen og med tiden.
Vi arbejder i alle skalaer, og særdeles gerne med bygningsdele i form af vinduer, døre og inventar.
Forårsaget af vores arbejdsområde har vi bred erfaring i at samarbejde med myndigheder i forbindelse med tilladelser og dispensationer fra naturbeskyttelseslov, planlov, bygningsfredningslov og bygningsreglement med videre
- hvilket ofte er med til at styrke den enkelte opgaves potentiale.
Målsætning
I løsningen af en opgave vi søger en absolut sammenhæng mellem sted, historie, indhold og konstruktion. Med
udgangspunkt i bygherrens ønsker arbejder vi på at udnytte alle de ressourcer og muligheder, der findes i den
enkelte opgave.
Opgaver i den bestående bygningsmasse har bibragt stor forståelse for, hvordan byggeindustriens udvikling medfører at historiske kvaliteter udvandes. Vi søger derfor at arbejde med ganske få materialer, og genintroducerer
den helt basale forståelse for materialet i dets eget udtryk. Ved nøje at overveje hvordan træ skal skæres, hvilke
tilslagssten der er i betonen eller om glas er støbt liggende eller løbende, undgår vi en producents mellemliggende
formgivning, der skyder et lag ind mellem vores intention og det, der udføres.

