
Vil du have 10.000 kr. til 

at skabe mere liv i byen?

Sådan siger mange unge, når vi spørger dem, hvad de synes om at bo i Holstebro.

Lige nu konkurrerer nogle af landets dygtigste arkitekter om at udarbejde en stor 

plan for fremtidens midtby i Holstebro. Planen kommer også til at rumme mange af 

de input, som unge fra byen har givet i processen.

Men der er ingen grund til at vente på arkitekterne og den helt store plan. Vi vil 

gerne i gang her og nu og håber, at du som ung i Holstebro vil være med til at 

eksperimentere lidt for at gøre bymidten mere attraktiv og levende for unge hen 

over foråret og sommeren.

Vi har brug for jeres hjælp til at finde ud af

    Hvordan kan vi gøre gågaderne mere attraktive for unge?

    Hvordan kan vi udnytte de tomme butikslokaler til nye former for mødesteder?

    Hvordan kan vi skabe liv i byen også uden for  

butikkernes åbningstider?

Bymidten er lidt kedelig, og der er ikke 

mange mødesteder for unge i gågaderne, 

udover alt det, der koster penge.

Hvis I har ideerne, så vil vi give op til  

10.000 kr. pr. idé til en fysisk indretning, indkøb eller 

lignende. Pengene kan gå til alt andet end løn.

Sådan ansøger I

I skal blot sende en kort ansøgning 

på max ½ A4 side, som beskriver:

    Hvad I vil gøre.

    Hvem I vil gøre det sammen 

med.

    Hvem I vil gøre det for.

    Hvornår I vil gøre det.

    Hvad det koster.

    Hvem der har ansvaret  

for projektet.

Vi tager hurtigt stilling til ansøg-

ningerne og giver en hurtig tilbage-

melding. Hvis du har brug for hjælp 

eller sparring undervejs, skal du 

bare sige til. 

Vi glæder os til at få jeres ansøg-

ninger, som I blot skal sende til 

undertegnede.
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