
Energirenovering og nyt tag på 
Hjortsvang Forsamlingshus



  Kære borgere i Hjortsvang – Linnerup området

Hjortsvang Forsamlingshus, som er ejet af Samvirket Hjortsvang, er en central del af vores aktive 
landsbysamfund, både med den rent fysiske placering centralt i byen og som omdrejningspunkt 
for en række forskellige arrangementer for os lokale i tæt samarbejde med både idrætsforeningen, 
Hjortsvang Museum og Linnerup Kirke.

I forlængelse af etableringen af den nye toiletbygning i 2010 med primært lokal og frivillig arbejdskraft 
er Hjortsvang Forsamlingshus igen blevet et sted, der vælges til ved familiens arrangementer og andre 
arrangementer på grund af flotte og moderne toiletter, handicap-toilet, handicapvenlig adgang til 
forsamlingshuset og en funktionel gårdhave bag toiletbygningen.

Hjortsvang Forsamlingshus bliver også brugt til lokale fællesarrangementer som fællesspisning hver 
måned, juletræsfest, julefrokost, fastelavnsfest, generalforsamlinger m.v. og til en række private 
arrangementer og fester for både de lokale og udefra kommende lejere.

For at kunne tilfredsstille behovet for alle disse arrangementer er faciliteterne i Hjortsvang 
Forsamlingshus gennem årene blevet forbedret med modernisering af køkken med opvaskemaskine, 
ny ovn og udsugningsanlæg, modernisering af den store sal med lydpaneler og nye lamper, nyt og 
mere energieffektivt oliefyr og etablering af nye og moderne toiletter. Derudover er der løbende sket 
vedligeholdelse med udskiftning af vinduer, maling af vinduer og lakering af gulv.

Hjortsvang Forsamlingshus er bygget i 1925 og har siden etableringen haft det samme tag og 
tagsten, og dette medfører utætheder på grund af manglende understrygning, og disse utætheder 
begynder i stigende grad at udgøre en risiko for funktionaliteten af huset. På samme måde er 
tagkonstruktionen vanskelig at efterisolere og derfor er der nu behov for at igangsætte den sidste 
større renoveringsopgave på Hjortsvang Forsamlingshus med en energirenovering og etablering af nyt 
tag på bygningen.

Samvirket Hjortsvang har indhentet et tilbud fra et lokalt tømrerfirma på opgaven med efterisolering, 
og oplægning af det nye tag, og den samlede udgift vil være i størrelsesordenen 500.000 kr. 

Projektet forventes finansieret ved økonomiske bidrag fra forskellige fonde til energirenoverings-
projekter, bidrag fra foreningerne i Hjortsvang og bidrag fra erhverv og private bidragsydere. Projektet 
forventes gennemført med størst mulig anvendelse af frivillig arbejdskraft, dog vil der være en del af 
arbejdet, der skal udføres af uddannede håndværkere.



 Vi har brug for dit bidrag og din hjælp

Samvirket Hjortsvang forventer at gennemføre projektet med energirenovering og nyt tag i foråret 
2018 (det forventes at kunne gennemføres på ca. 2 måneder). Taget vil blive udført i samme stil 
som det nuværende for at bevare udseendet og arkitekturen for Hjortsvang Forsamlingshus.

For at få organiseret og gennemført projektet mest optimalt er der nedsat en projektgruppe, der vil 
stå for den overordnede styring og koordinering med tømrerfirmaet.

Gennemførelse af projektet med energirenoveringen og etableringen af det nye tag baseres på 
tilsagn om faglært eller ufaglært frivilligt arbejde og/eller tilsagn om økonomisk støtte fra områ-
dets borgere og erhverv.

I nedenstående skema er det forventede timeforbrug for de forskellige dele af projektet angivet 
sammen med behovet for frivillig arbejdskraft:

Aktivitet Professionelle Frivillige

Nedtagning, oprydning og bortskaffelse 20 timer 60 timer

Isolering 120 timer 40 timer

Undertag 85 timer 20 timer

Tagfod 80 timer -

Lægtning 100 timer 30 timer

Oplægning af tagsten 120 timer 60 timer

Skotrender, grater og rygninger 120 timer -

Tagrender 50 timer 25 timer

Løbende oprydning gennem hele projektet - 100 timer

Murerarbejde - 30 timer

Madhold - 100 timer

I alt 695 timer 480 timer

Dit/jeres tilsagn om støtte til energirenovering og etablering af nyt tag på Hjortsvang 
Forsamlingshus skal afleveres senest 1. juli 2017 til et af navnene angivet på vedlagte 
tilsagnsseddel.

Samvirket Hjortsvang og projektgruppen vil løbende i perioden fra maj 2017 til projektstart i 
foråret 2018 komme med opdateringer om projektet på www.hjortsvang.dk.

I det tidlige forår 2018 vil du/I blive kontaktet af projektgruppen i forbindelse med planlægningen 
omkring tilsagnet af frivillige arbejdstimer.




