
Når du låner Det Åbne Lokale, får du et tomt rum fuld af muligheder, i hjertet af 
bymidten.
 
Lokalet er placeret på Nørregade 13, i Huset for Vækst og Udvikling, med et stort 
vinduesparti ud til gågaden.
 
Der vil være mulighed for at benytte det lille baglokale under trappen til 
opbevaring og til en lille pause.
 
Til indretning af Det Åbne Lokale kan du låne stole, borde og en reol-anordning. 
Desuden findes et par lister i loftet til at hænge billeder, lys eller lignende op.
 
Bliver du kaffetørstig, så er der en automat i det tilstødende kontorlokale, som du 
og dine medhjælpere frit kan benytte ved brug af egne medbragte kopper som 
du selvfølgelig selv vasker op.
Kaffeautomaten er ikke til gæster og besøgende. Hvis du ønsker at servere kaffe 
i forbindelse med aktiviteter, sørger du selv for dette. 
 
Når trangen melder sig, er der både toilet og the-køkken til fri benyttelse i 
lokalerne ovenpå.

DET ÅBNE LOKALE
i Huset for Vækst og Udvikling
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DET FORVENTER VI AF DIG

Åbningstider og bemanding
Som låner sørger du for:

 
• At fastsætte åbningstider for lokalet indenfor de gældende regler for butikker i gågaden. 

 
• At kommunikere tydeligt ud, hvornår der er åbent, så forbipasserende på gågaden kan se 

det, specielt når lokalet er lukket eller ved aflysning!
 

• At bemande lokalet i den valgte åbningstid.
 

• At sikre, at lyset er slukket, vinduerne ovenpå i fællesområderne er lukkede og at begge 
låse i døren til det åbne lokale samt døren til kontoret er låst, når du forlader lokalerne.

 
• At holde lokalet ryddeligt og rent, så der er rart for alle at være. Til dette formål er det 

muligt at benytte husets støvsuger.
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Aktiviteter og markedsføring

Du skal som låner af det åbne lokale udfylde en 
side der beskriver de aktiviteter, om du ønsker 
skal foregå i lokalet.
 
Aktivitetsbeskrivelsen sendes i word-format 
sammen med relevante og vellignende billeder i 
jpg-format til kommunikationsmedarbejder Pernille 
på pnp@hbudv.dk, senest 1 uge før de planlagte 
aktiviteter påbegynder.
 
Ved opslag på sociale medier om dine aktiviteter 
i det åbne lokale, skal du huske at tagge Huset 
for Vækst og Udvikling, så vi lettere kan dele 
dine opslag.
 
Du får udleveret en en klikker og et 
udfyldningsskema, så du kan udfylde, hvor mange 
besøgende du har haft i perioden, hvor 
aktiviteterne finder sted.
 
Ved endt ophold i det åbne lokale skal du 
udfylde et evalueringsskema, så vi fortsat kan 
skabe gode oplevelser i Det Åbne Lokale.
 

Aktivitetsbeskrivelse:
Max 1 A4-side

 
1. Hvad skal der ske? 

(aktiviteter)
 

2. For hvem er det interessant? 
(målgruppe)

 
3. Hvornår skal det foregå? 

(periode, tidspunkter, åbningstider)
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