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FOLKEHUSET VØ

I Vorupør bor vi ca. 600 beboere og har 10.000+ 
besøgende på gennemsnitlig, daglig basis i 
sommerhalvåret. Det er et sted med et enormt 
udviklingspotentiale. 

Vi er en lokalgruppe af initiativtagere, der har 
forsøgt at samle de indledende tanker til, hvad 
vi vil med vores by og vores område i og om-
kring “Skolen”.

Vi øjner store muligheder for Vorupørs ud-
vikling, der skal udvikles i et godt samspil af 
aktører både oppe og nedefra. Et projekt der 
indskriver sig i den nyligt udviklede “Stra-
tegisk fysisk udviklingsplan for Vorupør og 
Klitmøller” fra 2020. 

Vi ønsker at skabe et sted der samler folk og 
skaber nogle nye synergier på tværs af funk-
tioner. I en lille by som Vorupør er det vigtigt, 
at funktionerne har en sameksistens, og der 
skal samtidig være plads til idéudfoldelse og 
afprøvning af nye ting. 

Med dette idéoplæg ønsker vi at tage næste 
skridt i arbejdet med at skabe de idéelle ram-
mer til et nyskabende sted af iværksættere, et 
børnehus, et fitnesscenter, et medborgerhus 
og ikke mindst et offentligt sted at mødes for 
mennesker både ude og inde. 

Vi har samlet alt dette under én fælles titel, 
som vi kalder: “Folkehuset VØ”

UDNYT EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE
RENOVÉR OG OPGRADÉR

Projektområde “Skolen”
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VORUPØR - EN CENTRAL DEL AF THY

Med de store anlægsprojekter ved havet 
(Vorupør Landingsplads) og Nationalparkcen-
ter Thy, bl.a. støttet af Realdania og Thisted 
Kommune, er Vorupør en central brik i forstå-
elsen og oplevelsen af Thy for både turister og 
lokale.

Vorupør er en by der kan favne mange turister, 
og infrastrukturen gør, at der samtidig kan af-
holdes store events i byen, uden at byen san-
der til i biler. Vorupør udgør derfor en central 
spiller i udviklingen af Thy nu og i fremtiden.

Folkehuset VØ ønsker at indskrive sig i denne 
forståelse af et sted i udvikling og vil bygge 
videre på de stedbundne kvaliteter.

I det store helikopterperspektiv skal Folkehu-
set VØ derfor tilbyde et mødested/eventsted 
for HELE Thy. Et samlingsrum i centrum, der 
kan være med til at vise livet ved Vesterhavet, 
i Nationalpark Thy, og Cold Hawaii fra dets 
bedste sider, både for turister og lokale.
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ET LOKALCENTRUM FOR VORUPØR
...mere end et turistmekka
I et lille lokalsamfund som Vorupør, hvor turis-
men er det største erhverv, er det vigtigt også at 
have fokus på lokaludvikling og lokallivet både 
udenfor og indenfor turistsæsonen. En hårfin ba-
lance der er enorm vigtig for at sikre en god by i 
udvikling, og for at tiltrække nye borgere til byen.

Set fra et bymæssigt perspektiv er der tale om et 
“turistcentrum” nede ved vandet, mens det mere 
lokale centrum ligger oppe i byen, som vist på 
kortet til højre. En ”analyse” der bygger videre 
på strategien i ”Strategisk fysisk udviklingsplan 
for Vorupør og Klitmøller” fra 2020, men hvor vi 
indskærper fokus på udviklingen af et miljø der 
tager udgangspunkt i ”Skolen”.

Vi ønsker at skabe et fælles sted for de lokale, 
der bygger videre på første etape af omdannel-
sen af byens tidligere folkeskole. Et sted der ge-
nererer flere arbejdspladser, et sted til store og 
små arrangementer, til foreningsliv - alt sammen 
med det som mål at gøre det endnu mere attrak-
tivt at bo i Vorupør, og at tiltrække flere fastbo-
ende til byen.

“Lokalcentrum”
Med dette i baghovedet tager projektet afsæt og 
springer ud i at skabe et mere tydeligt ‘lokalcen-
trum’. Et vigtigt omdrejningspunkt for handel, 
kultur, fællesskab og stedsidentitet i Vorupør.

Det nye “lokalcentrum” bygger videre på eksiste-
rende, velfungerende funktioner i byen, som dag-
ligvarekøb, kirken, kirkecenteret, fodboldklubben, 
VØ Museum, medborgerhuset, fribørnehuset, fit-
nesscentret og iværksætterhuset, der alle ligger 
indenfor en radius af 50m.

Ved at tage udgangspunkt i de nuværende aktø-
rer ønsker vi at forstærke fællesskabet i byen og 
med Folkehuset VØ at skabe et lokalcentrum i 
byen, der blomstrer hele året rundt.

“Lokalcentrum”

“Folkehuset VØ”

“Turistcentrum”
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SKOLENS HISTORIE
Fra folkeskole til folkehus
I 2015 lukkede folkeskoledriften i Vorupør. Efter 
en årrække med faldende elevtal, besluttede 
kommunen at indstille driften af skolen.

Vorupør Skole blev overtaget af Erhvervsforenin-
gen og Borgerforeningen, som sammen stiftede 
foreningen Vorupør i udvikling (VIU), der skulle 
sørge for at udnytte arealerne til gavn for lokal-
befolkningen.

Ved hjælp af lokale kræfter, forblev fribørnehuset 
i dele af bygningskomplekset, hvor både byens 
vuggestue og børnehave er samlet. Et projekt der 
udelukkende er finansieret lokalt.

Resten af skolen stod mere eller mindre tomme 
hen, indtil VIU i 2017, i samarbejde med en grup-
pe lokale iværksættere, satte sig for at omdanne 
dele af skolen til et kontorfællesskab og iværk-
sætterhus, ved navn Surf & Work.

Sidenhen er et fitnesscenter åbnet i bygningen, 
mens resten af arealerne, herunder gymnastik-
salen, hyppigt bruges som et medborgerhus, 
hvor både private arrangementer og offentlige 
arrangementer for byens borgere finder sted.

Alt i alt er udviklingen fra ”forladt folkeskole” 
gået i retning af et særdeles brugbart og ikke 
mindst påskønnet omdrejningspunkt for borger-
ne i Vorupør og omegn. Et sted der tiltrækker 
tilflyttere. 

Udover Realdanias støtte i 2019 til renovering af 
den gamle skolebygning, herunder indgangspar-
tiet, drives stedet udelukkende egenfinansieret 
og ved hjælp af frivilligt arbejde.
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FOLKEHUSET VØ - et netværk af mennesker

En transformation af en historisk bygning - 
med klimabrillerne på!
Med den gamle skolebygning findes en central 
byggesten i Vorupørs udvikling, og vi ønsker at 
bygge videre på denne, både gennem renova-
tion og nybyg. Vi vil udnytte den eksisterende 
bygningsmasse og have klimabrillerne på ift.  
at energioptimere og skabe nogle sunde og 
gode rammer at arbejde, lære og lege i etc.

Lad os udnytte momentum
Vorupør er et sted for folk i alle aldre. Et sted 
med et spirende iværksættermiljø for de 
lokale, et børnehus der blomstrer, et medbor-
gerhus med arrangementer, og et fitnesscen-
ter for de aktive. Vi skal understøtte byen og 
borgernes ønsker og skabe rammerne for, at 
disse kan udvikle sig endnu mere. Det er dét vi 
tilsammen kalder for “Folkehuset VØ”

Tænk stort! Masser af frivillighed
Vi slår et stort brød op, for potentialet og 
ildsjælene er der. Vi vil udvikle de nye omgi-
velser, der kan få byen til at blomstre endnu 
mere. Alt sammen drevet af frivillige kræfter i 
byen.

Drømmeskitse af  “Folkehuset VØ” - Hvem, hvad hvor?

FITNESS

FRIBØRNEHUSET

OFFENTLIG STI

SILICON VØ

SKOLEGÅRDEN CAFÉ

HALLEN

Et netværk af mennesker skaber synergier 
på kryds og tværs.
Vi ønsker at bygge videre på de allerede vel-
fungerende funktioner, opgradere de af dem 
der er klar til næste skridt, og ikke mindst 
udvide med nye funktioner der kan tilgode-
se alle. Herved kan vi skabe et hus, der kan 
rumme mange forskellige funktioner, som 
kan udnytte hinandens tilstedeværelse, og 
være med til at skabe et endnu stærkere fæl-
lesskab i byen.

Næste skridt
Derfor søger vi penge til det, som vi kalder 
“Inddragelse + Skitseforslag”, der skal sikre 
et fælles projekt forankret i byens borgere og 
samle de mange idéer, så stedet udvikles og 
tilpasses brugerne.  

Proces herefter
Med det i hånden vil vi i dialog med Thisted 
Kommune og fonde søge om penge til at om-
danne og bygge “Folkehuset VØ” til et fremti-
digt netværks- og udviklingshus for byen.

Motivationen bag projektet

UDENDØRS
KONTORER

OUTDOOR 
FITNESS

SCENE

MARKEDSPLADS

OPHÆV 
VENTELISTE

FLERE 
ARBEJDSPLADSER 

I THY

FÆLLES 
LEGEPLADS
/ BÅLPLADS

CAFÉ / 
SPISESTED

DYRKNING AF 
GRØNTSAGER

YOGA

PRIVATE
ARRANGEMENTER

BORGERMØDER SATELLIT
 BIBLIOTEKSPIL SPIL

THY TALKS

KLUBLIV

STORE EVENTS 
I THY

HALLEN

VORUPØR
FRIBØRNEHUS

SILICON
VØ

FITNESS

SKOLEGÅRDEN 

Visiondiagram. Interaktionen og overlappet mellem de forskellige aktører, der vil benytte sig af de nye ram-
mer både inde og ude, og bidrage til at styrke byens fællesskab og netværk.

FÆLLES  
BIO

VÆRKSTEDER

VØFO

LKEHUSET
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HVAD DRØMMER VI OM?
Rum og aktiviteter for alle.
Et sted for udfoldelser, i hverdagen, til festen, 
for gæsten, for alle! 

Fællesspisning, sportsaktiviteter, koncerter, 
foreningsliv, leg, iværksættermiljø, foredrag, 
åbne værksteder, sommerbio, undervisning og 
et uformelt mødested for hele byen. Og listen 
kan fortsætte, når vi får endnu flere på banen. 

Bygningen i dag bærer præg af en gammel 
folkeskole som vi har forsøgt udnyttet så 
godt muligt. Vi drømmer om at skabe plads til 
individuel udfoldelse med fleksible rammer og 
muligheder. 

Vi kalder det “Justérbar arkitektur” - der kan 
opskaleres, nedskaleres og bygges om. Ikke 
noget fancy og færdigt, men funktionel og 
skarpskåret god arkitektur, der skaber en 
ramme om livet.

I et forsøg på at koge idéer, drømme og ambi-
tioner sammen har vi lavet en “drømmeskit-
se”, som et indledende forsøg på at isce-
nesætte rammen om Folkehuset VØ. Om 
det kan lade sig gøre, det skal vise sig, 
men vi tror på, at drømme og gode am-
bitioner kan drive os langt i samspil 
med en stor portion frivillig ”ilds-
jæleri” :) 

Drømmeskitse til “Folkehuset VØ” - idéer og tanker om et fremtidigt fællessted for byen.
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MASSER AF INSPIRATION
Lær af andre, tilpas til VØ
For os indeholder “Folkehuset VØ” et stort 
potentiale, og vi har samtidigt kigget ud i 
Danmark og ladet os inspirere af både store 
og små projekter der arbejder med lignende 
mindset for hvad et godt projekt består af, og 
ikke mindst hvordan det faciliteres og styres i 
hverdagen.

Fællesnævneren for alle projekterne er, at de 
alle arbejder med fællesskabet som bærende 
element. Arkitekturen understøtter og giver 
plads til, at lokalmiljøet kan indtage rumme-
ne ude som inde, uden at der kun er lagt én 
bestemt funktion ned over stedet. 

Denne ånd og tankegang ønsker vi at videre-
føre i projektet, således at arkitekturen både 
inde og ude er gennemsyret af en fælles-
skabsfølelse og et sted med plads til alle.

Plads til madmarked elller kræmmermarked
Byfest, Aarhus

Brug naturen og uderummet til træning
Crossfitcenter i naturen, Aarhus

Koncerter,
Lynæs Surfcenter, Halsnæs

Hængud sted for alle,
Lynæs Surfcenter, Halsnæs

Leg og læring udendørs 
Drøn på Skolegården, Skørping Skole. 

Indendørs sport og events
Folkehuset Absalon, København

Et både inde- og udendørs iværksættermiljø - en mini bydel
Institut for X, Aarhus

Byg selv kontorer - plads til alle
Institut for X, Aarhus

Fællesspisning, 
Folkehuset Absalon, København

Bevar det historiske, og byg nyt
Omdannelsen af den gamle skole i Nr. Virum

Dyrk og lær ng om naturen med drivhus og dyrkningshaver
Øhaven, Aarhus

Uderummet kan omdannes til forskellige events. fx.  
Sommerbio for både turister og lokale
Lynæs, Surfcenter, Halsnæs
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BYG VIDERE PÅ DE LOKALE KRÆFTER

Vorupør er kendt for dets sammenhold, høj 
grad af frivillighed og dets over 25 foreninger. 
Vi vil sikre, at alle bliver hørt i et så vigtigt 
projekt for byen. Vi vægter derfor inddragelse 
meget højt - som et led i udviklingen af idéer-
ne omkring huset. 

Vi ved, at der allerede er stor opbakning om-
kring projektet, men for at sikre at projektet 
forankres i byen, og at alle føler, at vi får skabt 
et sted med albuerum, er borgerinddragelse 
en essentiel del af projektet.

De forskellige involverede i projektet både har 
og skal bidrage med input for at sikre projek-
tets “bygbarhed” og forankring i byen. Dette er 
en meget essentiel del af projektet.

Brugerinddragelse er vigtigt!

Ellen Westert

“ Sport og Fitness er glade for, at kunne bringe liv og 
aktivitet i de ellers tidligere tomme skolebygninger i 
Vorupør. Fitnesscenterets  tilstedeværelse har været 
med til, at skabe et socialt og hyggeligt mødestedet 
for både unge, som gamle der ønsker en sund og aktiv 
livsstil. Med fokus på lokalområdet ønsker Sport og 
Fitness, at bidrage med gode træningsfaciliteter og ak-
tiviteter for både lokale og udefrakommende turister.

Bestyrer af Sport & Fitness

Alexander Bengtsen

“ Siden vi startede Surf & Work i 2017, har huset age-
ret dagligdag for 70+ iværksættere og selvstændige, 
herunder en hel del tilflyttere, som i mellemtiden har 
valgt at bosætte sig i Vorupør eller omegn. Skolen som 
helhed er et vigtigt mødested for en masse mennekser, 
og mulighederne for at udvikle faciliteterne vil betyde 
utrolig meget for os lokale, turister i højsæsonerne og 
fremtidig tilflytning til Thy.

Indehaver af Surf & Work

Maarten Kaufmann

“

“

”When I moved to Denmark from The Nether-
lands, the original plan was that me and my 
girlfriend would live in Thy for one year. Now, we 
enjoy our lives here so much that we don’t want 
to leave anymore.

We are both daily users of Skolen, with the fit-
ness, yoga and the co-working space. Especially 
Surf & Work was and is an important factor 
in making us feel at home in Vorupør and the 
whole of Thy. Besides the great social aspect 
through which we met a lot of new friends, I 
have also grown my business network with a lot 
of inspiring people.”

Som repræsentant for de frivillige, og som 
barnefødt i byen, er det en stor glæde at følge 
skolens udvikling, som jeg mener er en cen-
tral mulighed for byens generelle udvikling og 
vækst. 
Jeg ser med spænding og forventning frem til at   
bidrage med at tage projektet til næste niveau.

Tilflytter fra Holland og daglig bruger af
Surf & Work og Sport & Fitness

Mette Kold

Jan Brusgaard

“ Vi er et børnehus i stadig vækst, en vækst der 
består både af lokale familier, men i lige så høj 
grad tilflyttere.
Vi har en jævn tilgang fra både Thy, resten af Dan-
mark og såmænd også udlandet. Det er en skøn 
blanding af familier der flytter hjem, ud og midti-
mellem, men fælles for familierne er, at de aktivt 
vælger Vorupør, naturen og fælleskaberne til.

Vi er et hus der drømmer stort; vi drømmer om 
bedre faciliteter, ude og inde, så vi vedbliver 
at være et hus med masser af plads og varme 
hænder, måske endda også fritidstilbud/juniorklub 
for de større børn? Hvem ved hvor højt vinden og 
bølgerne kan tage os der drømmer? 

Leder, Vorupør Fribørnehus

Forperson for VIU
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Hvem står bag?
Foreningen Vorupør i udvikling (VIU) ejes af 
Erhvervsforeningen og Borgerforeningen, som 
repræsenterer de lokale borgere og byens 
erhvervsliv.

Vi er et hold bestående af lokale Vorupøringe, 
med indgående kendskab til og netværk i byen 
og området, blandet med nye tilflyttere med en 
god portion kreative idéer og gå-på-mod.

Sammen har vi de perfekte forudsætninger for 
at skabe et dynamisk Folkehus, som skal ap-
pellere til og inkludere hele byen og områdets 
borgere.

Styregruppen - frivillige
Vi opretter en styregruppe, hvor skitser og 
idéer diskuteres i mindre hold men med be-
slutningskompetence. Styregruppen består af 
VIU, samt en række frivillige der repræsente-
rer både faste brugere af bygningen, udvalgte 
borgere og evt. gæstepersoner med særlig 
ekspertise, der vil kunne bidrage med specifik 
viden undervejs. Det er vigtigt at skabe en fast 
gruppe med historisk tilknytning til stedet, og 
som ikke mindst kan følge projektet til dørs.

Projektleder(e)
Grundet omfanget af det overordnede projekt 
vil vi i styregruppen ansætte en til to fagligt 
kompetente og ansvarshavende projektledere, 
der kommer til at have den ledende rolle i pro-
cesstyringen, og som skal sikre en god kom-
munikation både ud- og indadtil og at projektet 
kører på skinner.

TEAMET
Et godt netværk ud i byen

Rådgivere
Som rådgivere søger vi et arkitektfirma, som 
kan stå for hele processen lige fra borgerind-
dragelse til skitser, anlægsbudget mv. 
Vi lægger vægt på, at de har erfaringer fra 
flere tidligere lokalt forankrede projekter. 
Vi ønsker en rådgiver, som kan bistå os i for-
projektet, og som også kan være samarbejds-
partner i alle projektets faser.

En divers og stærk organisation
På modsatte side ses et ”organisationsdia-
gram” over teamet for at vise, hvordan de 
forskellige aktører vil samarbejde og kom-
munikere med hinanden, så vi sikrer den røde 
tråd i projektet, og så vi skaber et projekt, der 
er velforankret i byen, og et projektteam der 
har de rette beslutningskompetencer.

Projektleder(e) Rådgiver
arkitektfirma

Faglig ekspertise

Borgere
Erhvervsliv

Foreninger

Styregruppe
Husets brugere og ejere

Beslutningstagere
Frivillige

Udvalgte personer 
Processtyring

Organisationsdiagrammet ovenfor illustrerer interaktionen der forventes mellem de forskellige parter.

FO

LKEHUSET

VØFO

LKEHUSET
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HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Tidsplan - opdeling i faser
Siden folkeskolen blev lukket ned af kommu-
nen, stod alle lokaler tomme hen, hvilket lokale 
kræfter har brugt de sidste fem - seks år på at 
omdanne til brugbare faciliteter i byen.

Etablering af Surf & Work - iværksætterhuset, 
Vorupør Fribørnehus, Vorupør Medborgerhus og 
Vorupør Fitness udgjorde 1. etape i udviklingen 
og ibrugtagningen af “Skolen”. Det har været et 
vigtigt led i at forstå, hvad det kræver at drive 
og udvikle et nyt fællesskabsmiljø i Vorupør, der 
tiltrækker både eksisterende og nye borgere - 
og ikke mindst turister.

Vi føler os derfor klar til at tage hul på næste 
fase i udviklingen af ”Folkehuset VØ”. Men vi har 
brug for hjælp til at løfte opgaven ind i næste 
fase og sikre en kvalitet hele vejen igennem 
projektet. 

Forprojektet
På modsatte side har vi forsøgt at anskueliggø-
re processen i et diagram, hvor fase 2-4 udgør 
næste skridt, som vi kalder ”Inddragelse + skit-
seforslag”. Vi forestiller os at dette skal ekse-
kveres i 2022-23.

I fase 2 er det vigtigt, at vi hører både husets 
brugere og byens borgere, så vi skaber et for-
ankret projekt, som alle kan være en del af. 
Resultatet af det arbejde skal munde ud i en ud-
viklingsplan og et rumprogram med tilhørende 
skitseforslag for, hvordan vi mener, at ”Folkehu-
set VØ” skal hænge sammen både fysisk, socialt 
og ikke mindst økonomisk. 

Fase 5 - 7 planlægges i tæt samarbejde med 
projektets team og interessenter, som forhå-
bentligt kan igangsættes i perioden 2023-27.

2015 < i dag

2022 3. - 4. kvartal 

2023 1. kvartal 

2023 2. kvartal

2023 3. - 4. kvartal

2024 - 2025

2025 - 2027 

2028

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8
 

Estimeret tidsplan

NB. Fase 7 kan inddeles i etaper, 
alt efter resultat af finansiering, 
projektering mv. 

FASE

11
UDVIKLINGSPLAN 
OG RUMPROGRAM

INDDRAGELSE
( HUSETS BRUGERE 
OG BYENS BORGE-
RE)

2
3

ETABLERING AF 
SURF & WORK
FITNESS 
FRIBØRNEHUSET
MEDBORGERHUSET

Forprojekt

4

55
66

7
88

FINANSIERING
UDBUD OM 
RÅDGIVNING

UDBUD & 
BYGGERI 

AFSLUTNING OG 
IBRUGTAGNING

ENDELIG
PROJEKTERING
ARKITEKT OG IN-
GENIØR ARBEJDE

SKITSEFORSLAG ØKO-
NOMISK OVERSLAG
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FORVENTET TIMEOVERSLAG FOR FASE 2-4
Hjælp udefra og god intern styring

Vi har på modsatte side forsøgt at lave et over-
slag for et muligt budget hvad angår timeforbrug 
og herunder priser. Vi ønsker en inddragende 
proces, og vi ønsker en høj grad af dialog mellem 
styregruppe, projektleder og arkitekter, hvorfor vi 
har lagt stor vægt på dialogmøder og borgerind-
dragelse, som en væsentlig del af udviklingen. 

Projektet bygger på en høj grad af frivilligt arbej-
de, hvilket indtil videre har gennemsyret ånden i 
projektet. Men vi ved også, at det er et stort ar-
bejde at administrere og lede et så stort projekt, 
som vi ønsker at søsætte, hvorfor vi har valgt at 
indsætte en projektleder til at styre slagets gang 
internt.

Vi har anskueliggjort en realistisk proces for 
udviklingen af fase 2-4. En proces vi synes inde-
holder de forskellige elementer, som vi ønsker at 
få belyst og bearbejdet i projektet. Arbejdet skal 
munde ud i et fondsansøgningsmateriale, som 
skal bruges til at udføre fondsansøgningsarbejdet 
til hovedprojektet.

Vi bidrager selv med kr. 65.375,00 som egenfinan-
siering, hvilket kommer fra borgere og erhvervs-
drivende der støtter op om projektet.

Opgaver Est. Timer Est. Pris
DKK

Rådgivning 850
Borgerinddragelse ‐ workshop med borgere (inkl. forberende materiale) 60 51.000
Rumprogram & udviklingsplan 40 34.000
Styregruppemøder 4 stk 16 13.600
Projektgruppemøder løbende dialog 30 25.500
Skitseforslag, 3Dmodel, tegninger og skitser 120 102.000
Anlægsoverslag 40 34.000
Udarbejdelse af materiale til fondsansøgning 50 42.500
Tekniske undersøgelser / opmåling fast pris 60.000

Sum 356 362.600

Projektleder 450
Administration og koordinering 70 31.500
Borgerinddragelse / workshop  40 18.000
Interne møder med de forskellige aktører + rådgivere 60 27.000
Styregruppemøder 4 stk 16 7.200
Projektgruppemøder løbende dialog 30 13.500
Fondansøgningsarbejde 90 40.500
Proces: forplejning, diverse fast pris 20.000

Sum 306 137.700

Total ex. Moms 662 500.300
Moms 25% 125.075
Total inkl. Moms 625.375

Egenfinansiering 65.375
Vi søger Underværker 280.000
Vi søger Thisted Kommune 280.000

Folkehuset VØ

UDVIKLINGSPLAN 
OG RUMPROGRAM

INDDRAGELSE
( HUSETS BRUGERE 
OG BYENS BOR-
GERE)

2
3

4
SKITSEFORSLAG ØKO-
NOMISK OVERSLAG
ARKITEKT ARBEJDE

FONDSANSØG-
NINGSMATERIALE
FONDSANSØGNING

Vi har regnet med en timepris på arkitektrådgivere på 850,-/ time
Til projektleder(e) har vi regnet med en timepris på 450,- / time



Tak for jeres tid!

VØFO

LKEHUSET


