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Finansieringen:
For at realisere projektet er det vigtigt, at hele Karup og
omegn støtter op. En bred opbakning fra foreninger og
enkelt personer er afgørende for projektets gennemførelse.
Vi håber derfor på din støtte til dette unikke projekt, som
virkelig vil sætte sit præg på Karup by.

Du kan støtte projektet
ved at:

Budget 7,2 mill håbes finansieret som nedenstående:
Viborg Kommune (er bevilget)

2 mill

Lokale og anlægsfonden (LOA) (i dialog)

1,7 mill

Real Dania

2 mill

Andre private fonde

1 mill

Indsamling lokalt og arrangementer (i gang)

0,5 mill

Kan projektet ikke realiseres pga. manglende økonomiske
midler, vil det indsamlede beløb blive brugt til renovering af
toiletter og nuværende indgangsparti, så huset bliver
handicapvenligt.

Ønsker vi, at Karup By skal udvikles med nye tilbud, udover
dem vi har i dag, skal vi selv arbejde for det. Vi skal tænke stort
og arbejde hårdt. Målet er at sikre den opbakning og støtte, der
er nødvendig lokalt men også fra fonde og Viborg Kommune.
Der er ingen som kommer og gør det for os — initiativet er
vores.
Som formand for Karup Kultur– og Forsamlingshus og borger i
byen mener jeg, vi har brug for et moderne samlingssted, som
aktivt supplerer og støtter op omkring de foreninger og
aktiviteter, der ellers er i byen.
Jeg tror på, det har en betydning, når nye borgere skal bosætte
sig, at vi har moderne og tidssvarende faciliteter, så vi ikke altid
skal køre til Herning og Viborg efter kulturtilbud.
Pia Dohn, Formand for Karup Kultur– og
Forsamlingshus

Støt renoveringen af
Karup Kultur– og Forsamlingshus






indsætte dit støttebeløb på konto: 9255
0749697490, Nordea. Skriv ”renovering” i
indbetalingen, samt navn og telefonnummer.
betale via Mobilepay: 26 63 41 82. Skriv
”renovering” i indbetalingen, samt navn.
Sponserer du med kr. 1000,- og derover
kommer dit navn på sponsortavle i huset.

FØR

Er du interesseret i yderligere
oplysninger kontakt:
Formand Pia Dohn, tlf: 21 92 16 52
Næstformand Martin Ditlevsen, tlf: 51 51 28 03

EFTER:

Mail: forsamlingshusrenovering@gmail.com


Bredgade 15
7470 Karup





Formål:
At skabe et attraktivt samlingssted for hele
byen med rammer, der lever op til et moderne
Kultur- og Forsamlingshus med respekt for det
gamle hus.
At skabe et åbent og fleksibelt Kultur– og Forsamlingshus, som lyser op og sætter sit
positive præg på bybilledet.
At skabe et hus der matcher byen og viser
udvikling i Karup by.

Hvorfor renoveringen af
Karup Kultur– og Forsamlingshus

Lyseblåt angiver tilbygning og renoverede lokaler.

I forbindelse med byfornyelsesprojektet har vi med
hjælp fra Viborg Kommune fået en mulighed for i
samråd med en arkitekt at nytænke byens Kultur- og
Forsamlingshus.
Målet er et åbent og fleksibelt hus, som lyser op og
sætter sit positive præg på bybilledet. Et hus der
matcher byfornyelsen og skaber liv i byen.
Ud over de traditionelle forsamlingshusfunktioner,
ønsker vi i et samarbejde med foreninger og borgere i
byen et kulturelt samlingspunkt, som også bliver brugt
hyppigere på hverdage og i dagtimerne. Tilbygningen
giver mulighed for dette.


Tilbygningen er tilgængelig for alle og indrettet
med fleksible rum incl. plads til opbevaring.



Moderne, indbydende og handicapvenligt indgangsparti og foyer med opholdsareal og atriumgård.



Handicap– og unisex toiletter med pusleplads.



Nuværende indgang og dametoilet ændres til
tidssvarende handicap– og børnevenlige unisex
toiletter.



Køkken, personale- og opbevaringsrum moderniseres.



Bygningerne bindes sammen af gennemgangsrum med garderobe samt elevator og trappe til
kælder og lejlighed på 1. sal.

Eksisterende indgangsparti ombygges til
handikap– og børnevenlige unisex toiletter

Karup Kultur- og Forsamlingshus placering central i
byen gør det ideelt som et attraktivt samlingssted for
hele byen. Der er brug for et moderne Kultur- og
Forsamlingshus med rammer, der lever op til nutidens
krav med respekt for det gamle hus.

————— FACADE MOD BREDGADE ——————
K A R U P K U L T U R – O G
F O R S A M L I N G S H U S

Bredgade 15
7470 Karup
Telefon: 30231923
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