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En af landets førende tegnestuer fylder 10 år
Fem selvstændige indretningsarkitekter i samlet flok. Det er ikke uden grund, at Abita er blandt landets
førende indretningstegnestuer med kunder som Realdania, Københavns Tekniske Skoler,
Bibliotekarforbundet og Admiral Hotel Copenhagen. Tirsdag den 1. februar 2011 har Abita 10 års jubilæum.
De kunne lige så godt være konkurrenter, de fem selvstændige indretningsarkitekter i Abita. Men i stedet
har de valgt at være partnere, hvor det faglige fællesskab og professionelle engagement er i høj kurs.
Igennem ti år har de fem partnere, der alle er kvinder, formået at udvikle sig sammen og trække på
hinandens erfaringer, og det har skabt fundamentet for det, Abita er i dag: en tegnestue i vækst, som
tiltrækker nye projekter og med et kundeflow, mange drømmer om. Med årene har opgaverne forandret
sig:
― For 10 år siden handlede det mest om fleksible og anonyme arbejdspladser, som kunne bruges af alle.
Nu drejer det sig om at få rummet til at danne den bedst mulige ramme for det menneskelige møde
uanset, om det er et kontor, en kantine eller en klinik, udtaler Myrna Havn, indretningsarkitekt og partner i
Abita.
Og hvordan gør man det?
― Vi ser og oplever et byggeri indefra og sætter mennesket i centrum, fortæller Marieke Vadum, ligeledes
partner i Abita.
― Vi går i dialog med bygherrer og samarbejdspartnere og yder rådgivning og assistance fra idé til færdigt
projekt. Vi indgår også i forandringsprocesserne for eksempel i forhold til medarbejderne, tilføjer Abitapartner, Estrid Elsted.
Både nye og trofaste kunder
De fem indretningsarkitekters forskellighed er ikke til at komme udenom. Men når forskellighed fører til
faglige diskussioner, er det en frugtbar kompetence. Alene det, at flere kunder har brugt Abita i samtlige
10 år, tegnestuen har eksisteret, er et bevis herpå. Direktør Niels-Ole Ravn fra Bankpension udtaler:
― Abita har analyseret vores virksomhedskultur samt organisationens identitet og værdier og har hver
gang fået de fysiske rammer til at matche nøjagtig dét, vi står for. Det betyder blandt andet, at vi efter
indflytning ikke skal bruge tid og penge på at lave noget om ― tingene fungerer bare. Samtidig er
rummene jo smukke at være i. Bankpension har samarbejdet med indretningsarkitekt og Abita-partner,
Birgit Mikkelsen om tre store projekter siden Abita blev dannet for 10 år siden.
Men også nye kunder kommer hele tiden til. Et af de seneste projekter er en renovering af Vejdirektoratets
ankomst- og receptionsområde.
― Vores opgave er dels at højne det visuelle udtryk, men først og fremmest at forbedre arbejdsmiljøet for
medarbejderne, fortæller Bente Philip, partner i Abita.
Projekteringen er afsluttet, og udførelsen går i gang i begyndelsen af 2011.
Jubilæet er den 1. februar 2011.
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