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Den økologiske Halkær Kro bygger på fællesskab, 
kultur, økologi og lokal forankring. Det bebyggede 
miljø skaber rammer for mangfoldige aktiviteter, såvel 
ude som inde. Med udvidelsen af kroen styrkes denne 

synergi i et åbent og inviterende fællesskab. 
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RENDERING:   FORPLADSEN SOM AKTIV DEL AF FÆLLESKØKKEN / MULTISAL

Store skydedøre i fælleskøkkenets/multisalens gavl 
gør det muligt at åbne helt op mellem ude og inde. 
Sammenhængen understreges af det nye væksthus 
med udekøkken og mobile arbejdsstationer, der kan 
rulles ud og bruges i overgangszonen.

“



VISION

Halkær Kro Mad- og Kulturhus vil blive et levende mødested for alle 
generationer, et regionalt forankret fyrtårn for udvikling af økologisk 
madkultur og stærke fællesskaber. Byggende på Halkær Kros næsten 
30-årige succes med at skabe nyt, løfte lokalområdet og knytte tætte 
bånd, vil Halkær Kro Mad- og Kulturhus give lokalområdets mad- og 
naturpotentiale et nyt og potent afsæt. Dagplejerne vil have et na-
turligt udgangspunkt for naturnære oplevelser, de cyklende får et 
indholdsrigt pitstop og de unge får nye muligheder for at dyrke mad, 
kulturog fællesskab. Køkkenfaciliteterne giver sammen med landsby-
fælleden i Halkær helt nye muligheder for at gøre ‘fra jord til bord’ til 
virkelighed. Og sammen med det vil en ny bevidsthed om lokalområ-
dets potentiale for en bæredygtig livstil rodfæstes.

DET ”NYE” MØDESTED I HALKÆR

Madkulturhuset indeholder:

• Åbne og engagerende forsamlingshuslokaler for landsbyen og lo-
kalområdet.

• Nytænkende og velfungerende fælleskøkken, som kan bruges af 
både frivillige og professionelle

• Produktions- og udviklingskøkken med støttefunktioner for økolo-
gisk fælleskøkken og landsbyfælled

• Musik- og aktivitetssal til koncerter og bevægelse

ET BEDRE STED AT BO OG LEVE

Halkær Kro  Mad- og Kulturhus udvikler og præsenterer økologiske 
bæredygtige og ansvarlige løsninger i bred forstand; 

• Socialt, som lokalt forsamlingshus og aktivitetsrum, bl.a. via fæl-
les mad- og kulturoplevelser 

• Miljø- og klimamæssigt via økologiske råvarevalg, materialevalg 
og tilbud on naturoplevelser  

• Kulturelt ved at skabe og præsentere mad, musik og kultur af høj 
kvalitet samt ansvarlighed og bæredygtighed i organisering og 
økonomi

• Lokalt som samlingspunkt, hvor andsbyerne kan mødes og udvik-
le på tværs.

De nye muligheder, som det massive løft projekt Halkær Kro Mad og 
Kulturhus giver, vil komme til gavn, lokalt i Halkær og de nærliggen-
de landsbyer som forsamlingshus, regionalt som et aktivitethus, hvor 
kulturen, madglæden og naturen kan dyrkes og i hele Danmark, hvor 
viljen til lokalt forankrede, bæredygtige løsninger vil inspirere. 

MUSIK OG KULTUR

FREMTIDENS
FORSAMLINGSHUS

FÆLLESKØKKEN

”Halkær Kro - Mad- og Kulturhus er landsbyens 
og områdets naturlige mødested. For borgere og 
brugere, for musikfolk og madnørder, for børn og 

bedsteforældre og for fællesskab og det gode liv. 

Den smukke natur, de gode økologiske råvarer 
og et unikt samlingssted – Halkær Kro - Mad- og 
Kulturhus sætter Halkær på landkortet, og gør 

Halkær til et godt sted at bo og besøge”.

Aalborg
Nibe
Valsted
Sebbersund
Bislev
Skørbæk
Halkær
Gundersted
Ejdrup
Vegger
Skivum
Blære

5 km

10 km

“
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KONTEKST - HALKÆR LOKALOMRÅDET

NATURVÆRDIER OG GEOGRAFI

Halkær Ådal er et naturskønt område beliggende cirka 25 km sydvest 
for Aalborg. Ådalen udgør både et landskabeligt, geografisk og socialt 
hele med natur, erhverv, service, kultur, og institutioner. Halkær Ådal 
grænser op til Halkær Bredning, og dermed er området en del af Aal-
borg Fjordland, som er en betegnelse for området langs Limfjorden 
vest for Aalborg. Området er et gammelt hedelandskab, hvor land-
brug og fiskeri var livsgrundlaget. Halkær Ådal udgør en naturlig geo-
grafisk sammenhæng, hvor der udover Halkær er landsbyerne; Skør-
bæk, Ejdrup og Vegger. 

Ådalen omkring Halkær Sø har siden istiden været en floddal, hvor 
vandet fra Sønderup Å og Halkær Å løb ud i Halkær Bredning. Engene 
har gennem mange år været drænet landbrugsjord, men med genska-
belsen af Halkær Sø i 2006 er der skabt et naturområde med et rigt 
fugle- og planteliv. Udover den unikke natur er området kendt for et 
aktivt lokalsamfund. Det tæller blandt andet Skørbæk-Ejdrup friskole, 
sport- og foreningsliv i landsbyen Vegger og ikke mindst landsbyen 
Halkær. 

FRIVILLIGHED OG VÆKSTHUS FOR NYE IDEER

Halkær Kro har været et frivilligt drevet økologisk forsamlingshus si-
den otte lokale familiergik sammen og etablerede stedet i 1992. Med 
et stort musikprogram og en stærk ideologisk forankring omkring øko-
logi og bæredygtighed er Halkær Kro blevet et lokalt mødested og et 
fællesskab, der har været rugekasse for mange nye ideer. 

Der er opbygget en stærk tradition for udvikling via involvering og 
stærke fællesskaber.

Senest har landsbyen Halkær fået sin egen landsbyfælled på 8 ha., 
idet et tidligere landbrugsareal er omdannet til rekreativt område 
med skov og fælles landsbykøkkenhave, for som udgangspunkt at sik-
re landsbyen rent drikkevand. Landsbyfælleden fungerer også som 
landsbyens spisekammer, og leverer økologiske råvarer til mad- og 
kulturhusets aktiviteter, kurser m.m.

Fællesskabet, nye ideer og evnen og viljen til at skabe resultater har 
været med til at give næring til en helt særlig identitet og historie 
omkring Halkær. Økologien, handlekraften, fællesskabet og det lokale 
har en særlig betydning og gør at Halkær og Halkær Kro også bliver   
betragtet som noget særligt for Nordjylland.

HALKÆR ÅDAL – EN LANDSBYKLYNGE & ET AKTIVT LOKALOMRÅDE

Der er en lang tradition i området for målrettet udvikling via aktiv bor-
gerinddragelse og samarbejde rundt om og på tværs af Halkær Ådal. 
Fra 2001-2010 var det landsbyerne Vegger, Skørbæk, Ejdrup og Halkær 
i regi af Folkeforeningen Halkær Ådal, der etablerede et sam¬arbejde 
på tværs af diverse natur- og kommuneskel. Fra 2010 blev landsbyer-
ne Skivum, Blære og Gundersted også en del af buketten, nu under 
navnet Ådalsbyerne. 

Det har affødt en række konkrete initiativer såsom en lethal i Vegger, 
en naturbørnehave i Skørbæk-Ejdrup, et lokalt kvindenetværk, 12 al-
mennyttige boliger i Vegger, et vådområde på 150 ha, et Herberg i 
Skivum, et multicen¬ter i Blære og en andelskøbmand i Gundersted 
og det har givet en lang tradition for samarbejde, en øget lokal identi-
tet, og en fælles erfaring af og tro på, at ting kan lade sig gøre.

Landsbyen Halkær og Halkær Kro er også en del af samar¬bejdet om-
kring Aalborg Fjordland i Aalborg Kommune. Derfor er der også sam-
arbejde og netværk med landsbyerne her, hvor de nærmeste partnere 
er Bislev, Sebbersund og Valsted. Her har kunst og kunstudstil¬linger, 
Grøn Familiedag på Halkær Mølle, sildesmagninger og marke¬der i 
Vikingelandsbyen i Sebbersund været nogle af samarbejdsfelterne.

OMRÅDETS MAD- OG KULTURFORSAMLINGSHUS

Halkær Kro Mad- og Kulturhus vil invitere endnu flere indenfor i fæl-
lesskabet og skabe grobund for de næste årtiers lokale udvikling.  De 
stærke rødder i økologien og folkemusikken vil udvikle sig til at bre-
dygtighed mere bredt og tilbyde nye måder at organisere sig selv, sit 
liv og sin familie på. På Halkær Kro Mad og Kulturhus kan man lære om 
sund kost fra jord til bord, dyrke sin musikinteresse og  dele hverdagen 
over et fælles måltid mad. Den bæredygtige turisme vil blomstre med 
vandre-, cykel- og kanoture. En lokal B & B har for eksempel allerede 
opkøbt en grund i Halkær med planer om at udvide grundet Halkær 
Kros planer om udvidelse. Alle Ådalsbyerne og Aalborg Fjordland bli-
ver løftet med et løft af Halkær Kro gennem de tætte netværk omkring 
alt fra mad til sportsfoeninger til dyrkning af fælles jord og det vil bi-
drage til befolkningstilvækst og øget grundlag for erhvervslivet 

HALKÆR Å

LANDSBYFÆLLED

HALKÆR MØLLE

HALKÆR KRO

SHELTERPLADS

VEGGER

SKØRBÆK

Bislev
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HALKÆR KRO - ORGANISERING OG HISTORIE

LIDT HISTORIE

Den selvejende institution Halkær Kro blev etableret i 1992 af lokale 
økologiske landmænd, spillemænd og andre ildsjæle i den tidligere 
Halkær Brugsforening. Kroen er gennem alle årene blevet drevet af 
frivillige kræfter, som har formået at etablere og drive et internati-
onalt anerkendt spillested som et økologisk spisehus og lokalt sam-
lingssted. 

Halkær er en ung landsby – der opstod da der fra år 1899 blev an-
lagt en privat jernbane mellem Aalborg og Hvalpsund. Halkær blev en 
stationsby og i den forbindelse blev landsbyen til, og Halkær Brugs-
forening og tilhørende foderstof blev etableret. I 1969 lukkede pri-
vatbanen og Brugsen blev til en landevejskro. De otte familier købte 
kroen i 1992 efter den havde stået til salg et par år og startede som et 
økologisk spisehus, spillested og lokalt forsamlingshus

Halkær Kro & Kulturhus er i dag en Selvejende Institution. 

 

HALKÆR KRO & KULTURHUS S/I - SOM DET FUNGERER I DAG 

Halkær Kro i daglig tale hedder egentlig Halkær Kro og Kulturhus S/I 
og har en bestyrelse, som står for den overordnede økonomi og har 
ansvar for lønnet personale. Forskellige foreninger og grupper, som 
eksempelvis Musikforeningen, LOKAL-ressourcegruppen, Fælledud-
valget, Danseforeningen med mange flere, står for de enkelte arran-
gementer.

FRIVILLIGE OG ANSATTE

Halkær Kro er baseret på frivillige kræfter, men har i dag en halvtids 
ansat koordinator, lønnede kokke, en fleksjobber til at passe de so-
ciale medier, en deltidslønnet bogholder samt en rengøringshjælp på 
deltid. Alt i alt svarende til ca. 1 årsværk.

Koordinatoren er lønnet af midler fra Aalborg Kommune, og skal have 
ansvaret for at udvikle og organisere aktiviteterne i det nye hus.

FOTOS FRA NUVÆRENDE HALKÆR
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PROCES & BRUGERINDDRAGELSE

PROCES OG BRUGERINDDRAGELSE

Herværende skitseforslag er blevet til på baggrund af en bevilling fra 
Aalborg Kommune på 300.000. 

Som grundlag for materialet er der med Halkær Kros bestyrelse som 
projektgruppe, blevet afholdt en lang række afstemningsmøder, 
workshops og dialogmøder: 

• med de frivillige 

• med naboer 

• med landsbyen 

• med eksperter 

• på en ”kom og snak bar” på Halkær Festival 2019 

• med en nedsat MAD-ressourcegruppe 

• med en nedsat LOKAL-ressourcegruppe. 

Derudover har Halkær Kros bestyrelse været på studietur til Børnenes 
Madhus i København, Gaarden på Bornholm og til Kornets Hus ved 
Hjørring. Bestyrelsen har også deltaget i et netværk for Madkultur-
hu¬se i Danmark.

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN HAR STYRKET PROJEKTET

Der har undervejs i forløbet været et tæt samarbejde med Aalborg 
Kommune og en stærk dialog og rådføring med Lokale og Anlægsfon¬-
den, angående proces, indhold og omfang af selve projektet. Denne 
dialog har betydet mange ture ”frem og tilbage” i processen, men 
har i den grad medvirket til at skærpe og tilskære projektet. Det har 
akti¬veret og funderet involveringen af det lokale, og det har tilskå-
ret og optimeret funktioner og omfang. Således er det nuværende 
projekt¬budget og nybyggeriets omfang, langt mere funktionelt, men 
væsent-ligt mindre end i det tidligere forprojekt.

REALDANIA BIDROG TIL FUNDAMENTET

Forud for herværende skitseprojekt er gået et længere forarbejde. De 
første tanker og ideer blev født i 2015 og blev præsenteret på ge-
ne¬ralforsamlingen for Halkær Kro & Kulturhus S/I i foråret 2016. I 
2017 blev der bevilliget et forprojekt af Realdania.

Med midlerne fra Realdania blev der gennemført et forprojekt i 2017 
og 2018, hvis resultater foreligger i en række delrapporter. Delrap¬por-
terne beskriver baggrund og visioner, analyserer bygningsmasse og 
omgivelser samt trykprøver potentialer i såvel ideer som økonomi 
og organisering i et Halkær Kro Mad- og Kulturhus. Delrapporterne 
indeholder også forslag til renovering/tilbygning inklusiv budget, en 
beskrivelse af et økonomisk bæredygtigt forretningsgrundlag samt en 
markedsvurdering af konceptet.

FØLGENDE RAPPORTER /  
MATERIALE FORELIGGER FRA TIDLIGERE:

• Halkær Madkulturhus. Ide, baggrund og fakta, 12/2016

• Halkær Kro – mad, musik og kultur, Nordic Foodworks 12/2017

• Investerings- og driftsbudget samt budgetforudsætninger og 
SWOT-analyse, Rousing Consult, 04/2018

• Halkær Kro, Musik- og madkulturhus, Anna Mette Exner Arkitek¬-
tur 12/2017

• Halkær Madkulturhus – momentum og marked, notat fra Økolo¬-
gisk Landsforening Foodservice 04/2018 

VIGTIGE SKRIDT PÅ VEJEN 

2016  Generalforsamling Halkær Kro & Kulturhus S/I – de første 
madhusideer præsenteres, og der træffes beslutning om at gå 
videre. 

½-tidskoordinator ansættes  

2017  Forprojekt bevilget RealDania – Forundersøgelse og Bæredyg-
tighedsvurdering

2018  Præsentation af forprojekt for RealDania. Senere for LOA. 

Herefter træffes generalforsamlingsbeslutning om at gå vide-
re med ideerne

2019 Bestyrelsesworkshop med Aalborg Kommune, der bevilger 
300.000 til skitseprojekt

Stormøde 1 - Visionsmøde for kroens bagland, interessenter, 

borgere i landsbyen, samarbejdspartnere og andre

Stormøde 2: Præsentation af 1. omgang scenarier på stormø-
de

Studietur for bestyrelse og koordinator til Foodspace, 

Børnenes Madhus, Kødbyen i København, Gaarden på Born-
holm og Kornets Hus ved Hjørring 

Opsamlingsmøde m. LOA, arkitekt Kjaer & Richter, AaK og be-
styrelsen

Fyraftensmøde med beboerne i Halkær

LOKAL-ressourcegruppe opstartes og mødes 

Faglig MAD-ressourcegruppe opstartes og mødes

Fyraftensmøde og præsentation for frivillige og lokale

2020  Fortsat møder i LOKAL og MAD ressourcegrupperne

Skitse- og præsentationsmateriale færdiggøres af Kjaer 

& Richter, efter inddragelse af alle grupper

Møde med LOA og Aalborg Kommune om skitsemateriale

Efter interessetilkendegivelser opfølgende møder i ressource-
grupper og med LOA og Aalborg Kommune mhp. kvalificering 
af projekt/ansøgning til LOA.

Brugerworkshop for kvalificering af disponering, funktionali-
tet, indretning og udstyr 

02.11 Endelig aflevering af tilrettet skitseforslag/dispositions-
forslag. 

FOTOS FRA WORKSHOPSFOTOS FRA WORKSHOPS
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Halkær Kro består i dag af tre sammenbyggede længer, som er opført 
i tegl. Facaderne er pudsede og gulmalede. Tagfladerne er beklædt 
med henholdsvis røde vingetegl og grå bølgeeternit. Hovedbygningen 
– den oprindelige brugs ligger parallelt med Halkærvej. Fra hovedbyg-
ningen er der storslået udsigt over det flade landskab mod sydvest og 
vest, og mod Halkær Bredning mod nord. Fra hovedbygningen går en 
smal længe vinkelret bagud på grunden. Bygningen, som ligger med 
facaden ud mod det store friareal mod syd, har en læsserampe, og 
har tidligere fungeret som foderstof. Som forlængelse er der senere 
bygget en tværlænge bagud mod nord. De tre længer danner et mør-
kere gårdrum mod nord, med bagdør og vareindlevering til hovedbyg-
ningen, samt opbevaring af affaldscontainere. Mod syd danner den 
lange længes facade front mod arealet, som anvendes til parkerings-
plads. 

Vinduer og døre er generelt udskiftede. Der er stor variation på typer 
og udformning af vinduer, fra småsprossede til et- og firefags vinduer 
uden sprosser. Tegltaget på hovedbygningen er nyt med store oven-
lysvinduer, en altankvist mod vejen, og udgang til flugtvejstrappe mod 
baggården. 

Mod øst stiger terrænet, og skovens og naboernes træer står som en 
høj, grøn ryg særligt mod øst og nord. Fra grundens sydøstlige hjørne 
fører en 200 meter lang sti op ad det stejle terræn, gennem den tæt 
bevoksede skov, til Landsbyfælleden på landskabets højderyg. 

I dag parkerer de fleste gæster deres bil på kroens p-plads, og går 
ind i kroen via en sidedør i den tidligere  foderstof. Kroens egentlige 
indgang er placeret i hovedbygningen ud mod vejen, men i praksis er 
det sideindgangen mod p-pladsen, der i dag anvendes som hovedind-
gang. 

Fra entreen kan man dreje til venstre ind i hovedbygningen, hvor man 
træder direkte ind i kroens hjerte og omdrejningspunkt, en smal og 
trang gang, med vægge dækket med koncertplakater fra gulv til loft, 
og den dunkle og lavloftede ‘store’ krostue, - oprindeligt brugsfor-
eningens butikslokale. Hovedbygningens grundplan består foruden 
den store krostue bl.a. af en lille entre, to mindre stuer en suite, di-
verse køkkenfunktioner og en mindre tilbygning mod nord, som bl.a. 
rummer opvask, lager og bagindgang. 1. sal er delvist istandsat i 2014 
og åbnet til kip. Etagen består bl.a. af et stort åbent rum, som bru-
ges til yoga o.lign. Rummet er indrettet med tekøkken og har nyere 
tagvinduer og kviste. Der er 2 værelser i hver gavl med plads til i alt 8 
overnattende gæster, samt badeværelse og adgang til en hems, som 
vender ind i salen. Entreen fører desuden til højre, ind i en aflang kon-
certsal, som med vinduer i begge sider spænder i hele bygningens 
bredde. Tagkonstruktionen er udført med saksespær, og de skrå lofts-
flader følger spærenes underside. Den nyere tværlænge længst mod 
nordøst er bygget i åben forbindelse med salen. Tværlængens rum, 
som anvendes til deponi, er opdelt med en skråtstillet væg, der af-
grænser ind til et mindre backstage lokale.

Bygningen fremtræder ude generelt velholdt med nyt tag og nye vin-
duer men inde opleves rummene nedslidte og utidssvarende. Dette 
sidste kommer bl.a. også til udtryk i og omkring toiletforhold og til-
gængelighed generelt.

EKISTERENDE BYGGERI

EKSISTERENDE STUEPLAN 
1:300

EKSISTERENDE FØRSTE SALS PLAN  
1:300

EKSISTERENDE VEST FACADE 
1:300

EKSISTERENDE ØST FACADE  
1:300

EKSISTERENDE SYD FACADE  
1:300

EKSISTERENDE NORD FACADE  
1:300
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KONCEPT

TRANSFORMATIONSARKITEKTUR 

Formålet med projektet at skabe en transformation af den eksisteren-
de Halkær Kro og med en tilføjelse af arealer i form en ny tilbygning 
- og løfte stedet til et nyt forstærket kulturelt mødested og tidssvaren-
de forsamlingshus. 

Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal være et krydsrum mellem det lo-
kale forsamlingshus, fælles madlavning, foreningsliv og musik og kon-
certer. En nyfortolkning af forsamlingshuset, som kan rumme de dag-
lige små møder - og de store arrangementer og events. Her kan der 
både spilles kort, afholdes kurser - og laves mad i fællesskab. Målet er 
at skabe et sted med en synergi,- der kan gøre Halkær Kro - Mad- og 
Kulturhus til et regionalt kraftcenter. 

Målet er også at skabe et bæredygtigt hus – både miljømæssigt, so-
cialt og økonomisk. Der bygges videre på den kultur og historie der 
allerede hersker på stedet, samtidig med at bygningsmassen løftes og 
bliver til en tidssvarende ramme om mødet mellem mennesker, fag 
og generationer således, at man kan trække endnu flere gæster og 
brugere i alle aldre til.

Den eksisterende hoved- og krobygning males og der isættes nye 
vinduespartier, hvor der ønskes større sammenhæng mellem de in-
dendørs og udendørs funktioner. Hele stueetagen renoveres med nye 
indvendige overflader til produktionskøkken og krostue/gårdbutik. 
Nye arealer med økologisk fælleskøkken placeres i forlængelse af kro-
bygningen som en ny separat bygning mens en mindre tilbygning mod 
nord-øst rummer service og depotfaciliteter.

Udefra vil den eksisterende krobygning fremstå i et fint samspil med 
de nye tilbygninger, der tilfører stedet et mere nutidigt arkitektonisk 
udtryk og detaljering. Kroen indefra vil afspejle sin historie bl.a. i valg 
af materialitet og farver. 

Således vil den renoverede, den nye og den ikke renoverede del af 
Halkær Kro opleves som et sammenhængende hele, som rummer 
både fortiden og fremtiden.

Der skabes en tydelig sammenhæng mellem de eksisterende bygning-
er og det nye fælleskøkken via mellembygningen, der rummer husets 
hovedindgange. Et åbent og imødekommende fordelingsrum for hu-
sets aktiviteter og funktioner, der understøtter et naturligt flow i hu-
set.

01 _ TRANSFORMATION AF EKSISTERENDE KRO

03 _ EN NATURLIG ANKOMST

02 _ NYT FÆLLESKØKKEN/MULTISAL

04 _ ET SAMLET MAD- & KULTURHUS

Eksisterende kro renoveres i en gennemgribende trans-
formation.

En ny og klart defineret hovedindgang etableres. Indgan-
gen er med til at binde huset sammen og leder naturligt 
ind til husets “hjerte”

En ny bygning med fælleskøkken etableres i forlængelse 
af den eksisterende kro. Dertil kommer en mindre servi-
cebygning, der faciliteterer hele huset.

Halkær Kro Mad- og Kulturhus opleves som et samlet en-
hed bestående af den transformerede kro og de nye til-
bygninger. Et aktivt hus, der inviterer til fællesskaber på 
tværs af generationer. Et nytænkt forsamlingshus! 
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ARKITEKTUR

Tilbygningen og bygningsløftet af Halkær Kro har et formsprog der ta-
ger udgangspunkt i den eksisterende bygnings arkitektur med saddel-
tage. Den nye bygning udformes som en ’dobbelt’ saddeltagsbygning 
med træbeklædte facader og ståltag. Den forbindes til den eksiste-
rende krobygning med en ny lavere mellembygning, der fungerer som 
bindeled mellem eksisterende og nyt. 

Den nye bygning placeres på en befæstet flade, med god plads til ter-
rasse, forplads, udekøkken og aktiviteter. Herfra er der direkte kobling 
til gårdspladsen med udendørs bede og til stiforløbet op til Landsby-
fælleden. Koblingen mellem inde og ude er et vigtigt parameter for 
det samlede arkitektoniske udtryk.

Målet er at skabe et helstøbt og robust hus, der falder naturligt ind i 
konteksten omkring  Halkær og egnen som helhed. En arkitektur som 
er inspireret af landbruget, med stald og lade-bygninger som referen-
ce – med ’ærlige’ materialer - træfacader og tage belagt med pande-
plader. Et simpelt, men elegant udtryk som kan binde den eksisteren-
de kro naturligt sammen med tilbygningen, og som samlet set passer 
til områdets bygningsmæssige og historiske kontekst.

De eksisterende bygninger har en iboende historie og en god byg-
ningsmæssig stand, der gør det oplagt at bevare dem med få indgreb 
i facaden. Hele kroen foreslås malet i en dæmpet mørk farve med 
enkelte nye vinduespartier i træ-alu med samme udtryk og detaljering 
som det nybyggede. 

Den gamle del af kroen energirenoveres med efterisolering på ind-
vendig side samt efterisolering af fundamenter. Dette gøres både som 
en fremtidssikring af kroen, og som et led i at skabe et bæredygtigt 
projekt der arbejder videre med den eksisterende bygningsmasse. 

Den bagvedliggende bygning, der rummer den eksisterende musiksal 
fremstår i et enklere arkitektonisk udtryk og bevares i sin nuværende 
form med enkelte nye vinduespartier.  

Den eksisterende kro får dermed nyt liv og kommer til at fremstå som 
sammenhængende med tilbygningerne.

REFERENCEFOTOS
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RENDERING:   TRANSFORMATION OG TILBYGNING

Halkær Kro’s arkitektoniske udtryk skaber en ny iden-
titet for det nytænkte økologiske forsamlingshus - de 
enkle volumener og saddeltage i zink  forholder sig til 
omådets skala og historik.

“



SITUATIONSPLAN

En stor befæstet flade med grønne felter og bede ligger omkring Hal-
kær Kro - Mad- og Kulturhus’ nye tilbygning og hovedhus - og danner 
en ny adgang med opholdszone omkring bygningen. Udearealerne er 
programmeret med mulighed for at trække husets aktiviteter med 
udenfor – herunder mobile arbejdsstationer i fælleskøkkenet, der kan 
rulles med ud og fungere som udekøkken. 

Fladen er med til at skabe et åbent og imødekommende udtryk, hvor 
udearealerne qua sin optimale placering mod sydvest, vil være et sol-
rigt og behageligt område at opholde sig – med en enestående udsigt 
over Halkær Ådal.

Store skydedøre i den nye bygnings gavl gør det muligt at åbne helt op 
mellem ude og inde. Sammenhængen mellem ude og inde understre-
ges af det nye væksthus mod gårdspladsen og gennemgående terras-

se- og gulvflader. 

Den nye tilbygning orienterer sig både med udsigt over landskabet 
mod vest og skaber en naturlig forbindelse til Landsbyfælleden mod 
øst, der tænkes som en aktiv del af Mad- og Kulturhuset. Parkerings-
pladsen vil sjældent være fuldt belagt og ses derfor også som et akti-
vitetsområde - en gårdsplads - der kan bruges til madmarkeder, bål-
fest og andre udearrangementer. Fritliggende udedepoter sikrer let 
adgang til redskaber og udstyr på de udendørs arealer.

Den nye disponering af huset har fokus på at få mad- og kulturlivet 
bragt frem, så man allerede ved første møde med kroen mærker hu-
sets aktivitet, åbenheden og den tætte relation mellem inde og ude. 

LANDSBYFÆLLED

EKSISTERENDE KRO

HALKÆR KRO 
MAD- OG KULTURHUS

HALKÆR ÅDAL

SITUATIONSPLAN  
1: 300

N
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PLANDISPONERING, FLOW & SEKTIONERING 

Ved transformationen af den eksisterende Halkær Kro, optimeres 
funktionernes placering og anvendelse. Den eksisterende hovedbyg-
ning rummer stadig køkken og krostue. Produktionskøkkenets stør-
relse øges i areal og omdisponeres, så sammenhængen til resten af 
huset styrkes. Køkkenet har vareindlevering fra baggården, hvor også 
affaldshåndtering foregår.

Krostuen bevares og bliver med tilbygningen, centralt placeret i huset 
i direkte forbindelse med den nye indgang i mellembygningen og fæl-
leskøkkenet. Krostuen bliver større end i dag og bliver bygningens hi-
storiske nerve, hvor stemning, materialitet og farveholdning bevares 
og videreføres. Den mindre servicebygning sikrer let adgang til depot- 
og toiletfaciliteter samt centralt placeret kontor til den daglige leder.

Mellembygningen skaber en naturlig og inviterende ankomst, der åb-
ner op og giver overblik over aktiviteter i huset samtidig med, at den 
skaber en direkte kobling mellem hovedbygning og den nye tilbygning. 

Ankomstområdet leder naturligt ind til husets ’hjerte’ med gårdbutik 
og bar i den eksisterende hovedbygning. Her skabes et nyt rumligt og 
socialt element – der kobler alle husets funktioner sammen og skaber 
en vigtig tilknytning mellem nyt og eksisterende. 

Den nye tilbygning rummer en stor åben sal med synlige træspær og 
åbent til kip samt en tilhørende sidebygning med depot- og service-
funktioner. Salen er indrettet til fælleskøkken med mobile arbejdsstati-
oner, der indpasser sig naturligt mellem spærene. Arbejdsstationerne 
kan trækkes ud på gulvet og sammensættes i forskellige formationer 
efter behov – eller sættes i depot ved andre arrangementer. Rummet 
er tænkt som en ‘multisal’, der ud over sin funktion som fælleskøkken 
er lige så egnet til foreningernes hverdagsbrug, til fester, koncerter, 
markeder, mm. Dette skaber en fleksibilitet, der styrker brugen af 
Halkær Kro - Mad- og Kulturhus - og dets aktiviteter fra madarrange-
menter og dans til forelæsninger, musik og workshops – og med en 
fantastisk udsigt over Ådalen.

Musik- og aktivitetssalen bevares som eksisterende med anviste mu-
ligheder for opdeling med rumdelende gardiner og en mobilvæg mod 
backstage, så området også kan anvendes som øvelokale. Samtidig 
foreslås etableret en fast mindre scene til flygelet suppleret af mobile 
scenekasser, der sikrer stor fleksibilitet ved afvikling af koncerter og 

events. Salen åbnes dog op med store glasdøre mod hovedhuset og 
fælleskøkkenet for at skabe yderligere fysisk og visuel kontakt og kob-
ling til resten af huset. 

LOGISTIK OG ADGANGSVEJE

Gæster og daglige brugere benytter de to hovedindgange fra hhv. for-
pladsen mod syd og p-pladsen mod nord som de primære adgangs-
veje til huset. Begge hovedindgange leder direkte ind til ‘hjertet’ med 
gårdbutik, udstilling og krostue, hvorfra man fordeler sig rundt til de 
øvrige faciliteter og værksteder.

De nye tilbygninger disponeres med samme gulvkote som den eksi-
sterende sal, så hele Kroens stueplan er i samme niveau. Det gør det 
let at flytte/køre udstyr og redskaber rundt i huset. Ved begge hoved-
indgange etableres udvendige ramper, der sikrer fuld tilgængelighed 
til alle de offentlige funktioner i stueplan. 

Der er disponeret med en stor p-plads med direkte indkørsel fra ho-
vedvejen suppleret af en parkeringslomme mod vejen og en mindre 
p-plads under træerne i ‘baggården’. Der disponeres med ladestation 
til el-biler samt cykelstation nærmest forpladsen.

Den daglige trafik med varer til alle kroens køkkenfunktioner foregår 
via ‘bagindgangen’, direkte til depot, produktions- og udviklingskøk-
ken og videre herfra med rullevogn til fælleskøkkenet. 

Affaldshåndtering foregår også via ’bagindgangen’, hvor der etableres 
en skærmet containergård med direkte udgang fra produktionskøkke-
net samt med let og diskret adgang fra fælleskøkkenet via gangforbin-
delsen i den nye servicebygning.

Når der er koncerter og større events i huset kan vare- og lastbiler 
køre ind på den store p-plads fra landevejen og læsse udstyr og in-
strumenter af på gårdspladsen og herfra direkte ind til salen og fæl-
leskøkken/orangeri eller via hovedindgangen til gårdbutikken i husets 
‘hjerte’. Der er også mulighed for at benytte ‘bagindgangen’, så skif-
tende kunstnere og lettere udstyr kan komme direkte til og fra back-
stageområdet uden at forstyrre aktiviteter i salen. 
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02 _ SEKTIONERING 

Kroens ’hjerte’ kan sektioneres fra de øvrige områder, 
så huset kan fungere både i den helt lille skala eller åb-
nes op som ét større sammenhængende aktivitetshus

03 _ FLOW

De to hovedindgange og det centralt placerede ’hjer-
te’ sikrer let adgang til alle kroens faciliteter for gæ-
ster og daglige brugere.

01 _ HOVEDDISPONERING

En ny og klart defineret hovedindgang binder nyt og 
eksisterende sammen og leder naturligt ind til husets  
“hjerte” med gårdbutik og krostue
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De nye bygninger skaber rum-
ligheder og funktioner til Halkær 
Kro, som løfter stedet til nutidigt 
forsamlingshus - med inviteren-
de ankomst og gårdbutik, fælles-
køkken og multisal - terrasser og 
panorama over Halkær Ådal.

RENDERING:   KROSTUEN I SAMMENHÆNG MED GÅRDBUTIKKENS UDSALG AF LOKALE ØKOLOGISKE RÅVARER

“



HUSETS ’HJERTE’ - BYENS FORSAMLINGSHUS  
- ANKOMST / KROSTUE / GÅRDBUTIK / FORBINDELSE TIL 1. SAL

’Hjertet’ er her, hvor alle kan få adgang. Det er her man mødes, holder 
småmøder, hænger ud, drikker kaffe, spiller kort, bordfodbold og bræt-
spil. Det er også her, man ankommer til bygningen og det område der 
binder køkkenfunktioner og resten af huset sammen. Området fungerer 
som et slags torv og fordelingsområde til resten af husets aktiviteter. 
Som en integreret del af receptionen etableres en administrativ arbejd-
seplads.

Produktionkøkken og fælleskøkken bindes sammen af servering og akti-
viteter i krostuen. Store indvendige åbninger og glaspartier bidrager til 
at mad kan ses og sanses i hele huset. 

FÆLLESKØKKEN OG MULTISAL  
- DEN NYE TILBYGNING

Rummet er robust, lyst og højloftet med direkte udgang til forpladsen 
og det overdækkede udekøkken/væksthus. Med sin placering, åbenhed 
og arkitektur understøttes en funktionel sammenbinding mellem ude- 
og inde i det nye Mad- og Kulturhus. Det er her man kan komme direkte 
fra Landsbyfælleden og tilberede jordens frugter i fællesskab, det er her 
man kan vælge om maden skal tilberedes inde, eller via de store skyde-
døre i udekøkkenet eller helt udenfor ved bålpladsen. Det er også her 
der kan være mindre mødearrangementer, madteater, intimkoncerter 
mv. Køkkenet flankeres af en række servicerum med garderobe, udeto-
ilet samt fleksible depotrum, der også kan anvendes til bryggers og et 
skærmet gruppekøkken.

MADFREMSTILLING I STORE GRYDER  
- PRODUKTIONS- OG UDVIKLINGSKØKKEN

I produktionskøkkenet fremstilles mad af kokkene til op til 250 koncert-
gæster og til private fester. Der er opvask- og køle-fryse faciliteterne. 
Udviklingskøkkenet kan bruges af for eksempel Bryggerlauget, der la-
ver Halkær Øl her, eller mindre fødevarevirksomheder, der udvikler nye, 
økologiske fødevarer. 

MUSIKLIV  
- MUSIK- & AKTIVITETETSSAL

I musiksalen er der hver 14. dag koncerter med musik af høj kvalitet 
fra hele verden. Scenen og faciliteterne skal i højere grad end i dag an-
vendes til øveformål for både unge og ældre, der gerne selv vil udøve 
musik og masterclasses. Derudover skal forsøgene med kor og sangun-
dervisning udbygges. Traditionen med danseundervisning fortsætter og 
understøttes, og små mobile tiltag vil gøre det nemmere og mere funk-
tionelt at spille bordtennis og f.eks. floorball/hockey. Rummet anvendes 
også til foredrag, dagsmøder, sejlmageri og private fester. Dobbeltdøre 
til gårdspladsen åbner mulighed for at spille udendørs koncerter.

Backstageområdet foreslås opdateret med en mobilvæg mod salen, så 
det samlede backstageområde også kan fungere som lydisoleret øve-
rum uden at forstyrre aktiviteter i salen. Dette vil også gøre det muligt 
for skiftende kunstnere at komme diskret til og fra længere dagsarran-
gementer i salen via backstage og ’bagudgangen’

Selve salen kan let opgraderes med rumdelende gardiner, der kan skabe 
en serie visuelt skærmede rumligheder til eks. spil, strikkeklub, kostu-
meprøvning o.s.v.

SERVICEFACILITETER 
- SIKRER ET VELFUNGERENDE HUS TIL BÅDE HVERDAG OG FEST

Servicebygningen rummer husets centralt placerede garderobe-, toilet- 
og depotfaciliteter, der servicerer hele huset. De traditionelle depotfa-
ciliter foreslås suppleret af en række mobile tematiserede depotvogne, 
der kan rumme mindre redskaber og udstyr. De mobile depoter kan ’kø-
res’ direkte ud til aktiviteten, så materialer er både målrettede og tæt 
på brugerne. 

STUEETAGE

STUEETAGE 
1:150

N
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1. ETAGE

FØRSTE ETAGE 
1:150

N

YOGA, MØDER OG OVERNATNING FOR BANDS

Første sal blev renoveret i 2014 og fremstår lys og indbydende. Her er 4 dob-
beltværelser med fælles toilet og bad, som bruges til musikere og kan lejes af 
lokale som ”støtte-værelser” ved familiebesøg mv. Det større fællesrum an-
vendes i dag til yoga og lignende aktiviteter. Derudover foregår der i mindre 
omfang mødeaktivitet. Ovennævnte aktiviteter ønskes forøget.

UDEAREALER

Forplads, væksthus/udekøkken, terrasser, bålplads og p-pladsen, som også kan 
anvendes til markedsaktiviteter, fungerer sammen med det økologiske fælles-
køkken som hængsel mellem landbruget, den stærke natur og Landsbyfælle-
den, som alle er væsentlige søjler under identiteten, aktiviteterne og fælles-
skabet i Halkær. 

Terrasser og forplads er befæstet med robuste fliser mens gårdspladsen frem-
står som en grøn flade med underlag af græsarmering. Højbede foreslås ud-
ført som mobile enheder, der kan placeres efter behov kombineret med andre 
planter og buske, der sikrer et grønt og frodigt udtryk. 

Indendørs depotfaciliteter kan suppleres med udendørs skure til opbevaring af 
uderedskaber, havemøbler, gril m.v.

LANDSBYFÆLLEDEN

De 8 ha. som blev til Halkær Landsbyfælled i 2017, kan på flere måder ses som 
en fremtidssikring af landsbyen Halkær.

Helt konkret er der plantet løvskov på 5 ha for at beskytte landsbyens drikke-
vand, og i den sydlige ende af arealet er der 2 ha med nytilplantet frugthave og 
fælles økologisk køkkenhave. Køkkenhaven fungerer som fælles spisekammer 
for hele landsbyen og for Halkær Kro - Mad- og Kulturhus. Dyrkningsarealet 
fungerer også som et eksperimentarium og undervisningslokation.
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STI TIL LANDSBYFÆLLED

STORE SCENE

PARKERING

AKTIVITETSOMRÅDE

MUSIKSAL

FÆLLESKØKKEN

UDESPISERIET 

FORPLADS / 
UDESPISERIET 

KROSTUE

SOCIALT 
HJØRNE 

PRO. KØK. 

AFFALD

GROV 
KØK 

OPVASK

SERVICE

UDV. 
KØK. 

UDEKØKKEN/VÆKSTHUS

BACKSTAGE

SOCIALT 
RUM 

SOCIALT 
RUM 

GARD.

UDSTILLING
/UDSALG

SCENARIE 2

”Hver for sig”

DE
PO

T

BAGGÅRDEN

BAGINDGANG

SCENARIER FOR FUNKTIONALITET OG KLOGE M2

00:00

Med afsæt i projektbevillingen ‘Kickstart til Kulturen i Halkær, input 
på bruger workshop (aug. 2020) samt dialog med projektgruppen og 
Lokale & Anlægsfonden er udarbejdet en række scenarier, der skal 
belyse projektets funktionalitet og indretning. 

Der er arbejdet med 5 scenarier, der belyser det rumlige potentiale 
i den fremtidige Halkær Kro ud fra forskellige brugsmønstre, særlige 
fokusområder og tidspunkter på døgnet. 

Hvert scenarie består af en række små cases for den fremtidige brug, 
cases markeret med grøn er udtræk af eksempler fra workshoppen. 
Øvrige cases er med inspiration fra det samlede visionsmateriale for 
Halkær Kro. 

Diagrammerne viser de forskellige rumligheder med farver (lukkede 
rum, visuelt afgrænsede rum og funktionszoner i større rum) mens 
pile angiver særlige rumlige sammenhænge og tekstboblerne fortæl-
ler små historier/cases om rummenes funktion. 

SING-A SONG WRITER 
WORKSHOP

Der øves nye tekster på 
flyglet, foldevæggen og 

forhænget kan lukkes efter 
behov 

PÅ LILLE SCENE

DER STEMMES...
Kroppene varmes op, så 

stemmerne kan klinge rent, 
når man skal en tur på 

scenen 
I BACKSTAGE

FINGRENE BLØDER...
der hakkes i tastaturerne, 
når deltagerne brygger på 

de nye sangtekster
I SKRIVEVÆRKSTEDET

MØDESTEDET
Som gæst og daglig bruger starter 
og slutter dagen i husets ‘hjerte’. 

Det er her man henvender sig 
- uden at forstyrre de andre akti-
viteter - eller får et godt overblik 
over alle husets faciliteter. Her 
mødes gamle og unge på tværs 

af aktiviteter til socialt samvær og 
faglige snakke I GÅRDBUTIKKEN

BLICHER, STRUNGE OG 
MÅSKE JENSEN...

Krostuen danner en hygge-
lig ramme om poesiaftener 

eller studiegrupper

RO OG FORDYBELSE
En mindre gruppe elever 

arbejder bedst i overskue-
lige og trygge rammer. Her 
kokkereres i mindre skala til 
det fælles økologiske måltid

I GRUPPEKØKKENET

KROP OG MAD
Når eleverne trænger til en 
pause danner gårdspladsen 

ramme om leg og fysisk 
aktivitet. Bagefter måles 

puls og forbrændig, der kan 
omregnes til MAD-mæng-

der PÅ GÅRDSPLADSEN

TEORI OG PRAKSIS
En gruppe ældre elever forbere-
der et oplæg om den nye økolo-
giske ret de har udviklet sammen 

med kroens kok. Opskriften 
finpudses og der laves slideshow, 

som præsenterer elevernes 
proces på storskærm I FÆLLES-

KØKKENET

MAVEN RUMLER...
Kokken og de frivillige 

hjælpere modtager økolo-
giske varer og forbereder 
aftenens koncertmenu  I 

PRODUKTIONSKØKKENET

CASE 1: 
 ÅBENT SKOLEFORLØB

5. klasse lærer om mad og 
økologi. De høster grøntsa-
ger på fælleden, gør høsten 

i stand ved grovvasken i 
væksthuset og fortsætter 

gennem garderoben til 
fælleskøkkenet. Store sky-
dedøre giver mulighed for 
samtidige aktiviteter både 
ude og inde I VÆKSTHU�
SET/FÆLLESKØKKENET

1. ”SAMMEN & HVER FOR SIG”

Scenarie 1 illustrerer hvor mange samtidige aktiviteter huset kan rum-
me uden at de forstyrrer hinanden. Alle kan ankomme til aktiviteten/
værkstedet gennem ‘hjertet’ eller direkte udefra - det er således mu-
ligt at afholde en hel række forskellige workshops/aktiviteter og sam-
tidig forberede og udføre de daglige gøremål på Kroen. Synergien op-
står i pauserne, hvor de forskellige brugere mødes på kryds og tværs 
i husets ‘hjerte’.

24:00
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2. ”SYNERGI - SIDE OM SIDE” 

Scenarie 2 illustrerer hvordan beslægtede aktiviteter kan afvikles i 
større rumligheder og supplere/profittere af hinanden. Her opdeles 
huset i 3 større aktivitszoner: væksthuset og gårspladsen, fælleskøk-
kenet og aktivitetssalen. ‘Hjertet’ med økologisk gårdbutik og krostue 
er fortsat omdrejningspunkt for møder og socialt samvær på tværs. 

Scenarie 3 illustrerer hvordan huset kan åbnes helt op i forbindelse 
med de helt store events. ‘Hjertet’ vokser ud i alle retninger og binder 
de forskellige aktiviteter sammen. Store døre/skydepartier sikrer op-
timal sammenhæng med de tilstødende udendørs arealer. Hele kroen 
og det tilhørende udeareal er i spil som aktive zoner.

3. ”DET ÅBNE HUS”

STI TIL LANDSBYFÆLLED

PARKERING

BÅLPLADS

DE
PO

T

SCENARIE 2
”Side om side”

STORE SCENE

AKTIVITETSOMRÅDE

MUSIKSAL

FÆLLESKØKKEN

UDESPISERIET 

FORPLADS / 
UDESPISERIET 

KROSTUE

SOCIALT 
HJØRNE 

UDEKØKKEN/VÆKSTHUS

BACKSTAGE

SOCIALT 
RUM 

SOCIALT 
RUM 

GARD.

UDSTILLING
/UDSALG

BAGGÅRDEN

BAGINDGANG

STI TIL LANDSBYFÆLLED

EKSTERN PARKERING

PARKERING

SNOBRØDS-FEST

SCENARIE 2

”Det åbne hus”

STORE SCENE

AKTIVITETSOMRÅDE

BAGGÅRDEN

MUSIKSAL

FÆLLESKØKKEN

UDESPISERIET 

FORPLADS / 
UDESPISERIET 

KROSTUE

SOCIALT 
HJØRNE 

BAGINDGANG

UDEKØKKEN/VÆKSTHUS

BACKSTAGE

SOCIALT 
RUM 

SOCIALT 
RUM 

GARD.

UDSTILLING
/UDSALG

DE
PO

T

SOMMER-KONCERT
120 spisende gæster om-

kring den ‘fritstående’
mobilscene og god plads til 
kunstnere og udstyr i den 

rummelig backstage-lounge
PÅ STORE SCENE

BAGINDGANGEN
Når der er gang i aktivite-
ter i salen kan skiftende 

kunstnere benytte ‘bagind-
gangen’ til backstage. Her 
kan kunstnere, udstyr og 
instrumenter mødes og

gøre klar til næste perfor-
mance eller let og diskret 
forlade stedet efter velud-
ført optræden OG SMUT-

HULLET

MADFESTIVAL
Åbne madboder danner et 
stort street-food marked 

med smagsprøver og 
øko-retter to-go

PÅ GÅRDSPLADSEN

‘DET POPPER’
Børnene kan lave pop-selv 

popcorn over åben ild
VED BÅLSTEDET

CASE 2: ‘ØKO-MAD-
WORKSHOP FOR VOKSNE’

Mesterkokken holder 
kursus i ‘fisk under åben 

himmel’ for en gruppe på 
20 pers. Fisken renses i 

udekøkkenet og der høstes 
grøntsager fra byfælleden. 
Sammen eksperimenteres 
med tilbereding af fisken i 
stenovnen. Redskaber og 
bålfade hentes i udedepo-
tet og adgang til udetoilet 

og garderobe sikrer et fuldt 
udstyret ‘læringsrum’ uden-

for I VÆKSTHUSET

‘DET DUFTER AF
 ØKOLOGI..’

Særligt eksperimenterende 
gastronomiske aktiviteter 
eksponeres mod Krostuen 
og gårdbutikken via store 

glaspartier I UDVIKLINGS�
KØKKENET

POP-UP KØKKEN /  
KLOGE M2

Der kan etableres et overskueligt og 
afgrænset køkken til grupper med 
særlige behov eller blot et mere 
intimt MADværksted for den lille 
gruppe. Adgang til vand/tekniske 

installationer og en mobil køkken-ø 
skaber et fuldt udstyret gruppekøk-

ken I DEPOTET

‘KOKKE-SHOW’
for hele familien. Her 

demonstreres økologisk 
kokkekunst på højt plan og 
bagefter prøver deltagerne 
selv kræfter med madlav-
ningen ved de fritstående 
køkken-øer I FÆLLESKØK-

KENET

UDESPISERIET
De mange langborde 
danner ramme om 

økologisk fællesspisning 
og eksponerer Kroens 
aktiviteter og liv mod 

byen PÅ UDESPISERIET’s 
sydvest vendste terrasse 

‘HJERTET’ BANKER
Her er skiftende udstillinger 
og salg af lokale øko-råva-

rer... Kromutter i receptionen 
fortæller de besøgende om 

de mange aktiviteter og 
workshops på Halkær Kro  I 

GÅRDBUTIKKEN

‘DER ER PLADS TIL MERE...’
Ekstra depotrum sikrer 
plads til ekstra borde/

bænke til de store arrange-
menter samt udstyr til de 
udendørs madaktiviteter

I DEPOTET

‘DER SKAL LANGES ØKO- 
MAD OG DRIKKE OVER 

DISKEN’
Kroens kokke og de mange 
frivillige sørger for økomad 
og drikke af høj kvalitet så 

gæster og besøgende får en 
helt særlig MAD-oplevelse I 
PRODUKTIONSKØKKENET

INTIM-KONCERT/ 
TUMLERUM

Den lokale jazz-trio spiller op for 
et mindre publikum/søndagsræs 

for de yngste. Den faste scene 
med flyglet kan afskærmes og 
foldevæg og forhæng kan af-

skærme efter behov.....
PÅ LILLE SCENE

CASE 3: FÆLLESSPISNING
Den månedlige fællesspis-
ning starter med økologisk 

madlavning i køkkenet. 
De spisende deltagere kan 
komme og dække borde/

være med i tilberedningen. 
Fællesspisning har base i
FÆLLESKØKKENET OG 

UDESPISERIET

CASE 4: ‘NATURFAMILIER’
Børn og voksne samles til 

madlavning i det fri. Her hø-
stes økologiske grøntsager 
på fælleden og kokkereres 
under åben himmel i både 
stenovn og over bål.  Alle 
redskaber kan let hentes i 
udedepotet og der er let 
adgang til udetoilet ved 

garderoben. Maden spises 
ude og alle aktiviteter har 

base I VÆKSTHUSET OG PÅ 
GÅRDSPLADSEN

KREA-VÆRKSTED/ 
SKUMBOLD

Krea-værksted for strikke-
klubben/boldspil eller bord-

tennis for de mellemste
forhæng kan trækkes for og 

skabe mindre ‘rum i rum’ 
efter behov I SALEN

‘HJERTET’ BANKER FOR  
SMÅ OG STORE

Receptionen er nerven i huset og det 
er her man bliver præsenteret for 

alle husets aktiviteter og værksteder. 
Gamle og unge mødes på tværs af 
alder og fagligheder til en bid øko-
logisk mad i krostuen eller omkring 

udstillinger og smagsprøver
 I GÅRDBUTIKKEN

BÅLMAD
Et hold børn og voksne tænder 

bål og henter den store trefod og 
suppegryden i depoter. Økologi-

ske grøntsager skrælles og 
snittes og retten bringes i kog

PÅ BÅLPLADSEN

UDEN MAD OG DRIKKE.....
Duer helten ikke... De fri-

villige sørger for at anrette 
sandwich og snacks I UD�

VIKLINGSKØKKENET, så der 
til arrangementer i huset 
kan købes økologiske mad 
og drikke i gårdbutikken

34

H
AL

KÆ
R 

KR
O

   
I  

 M
AD

- &
 K

U
LT

U
RH

U
S H

ALKÆ
R KRO

   I   M
AD

- &
 KU

LTU
RH

U
S

35



4. ”UDEN FOR ÅBNINGSTID” 5. ”KØKKENET”

CYKEL PITSTOP

STI TIL LANDSBYFÆLLED

EKSTERN PARKERING

PARKERING

BÅLPLADS

STORE SCENE

AKTIVITETSOMRÅDE

MUSIKSAL

FÆLLESKØKKEN

UDESPISERIET 

FORPLADS / 
UDESPISERIET 

KROSTUE

SOCIALT 
HJØRNE 

UDEKØKKEN/VÆKSTHUS

BACKSTAGE

SOCIALT 
RUM 

SOCIALT 
RUM 

GARD.

UDSTILLING
/UDSALG

Lorem ipsumDE
PO

T

BAGGÅRDEN

BAGINDGANG

STI TIL LANDSBYFÆLLED

UDESPISERIET 

ØL

KROSTUE

SOCIALT 
HJØRNE 

PRODUKTIONS 
KØKKEN 

AFFALD

AFFALD

INDLEVERING 
AF VARER 

AFHENTNING 
AF AFFALD

OPVASKGROV 
KØKKEN

DEPOT

DEPOT

P-GARD.

SERVICE

UDVIKLINGS 
KØKKEN

UDSTILLING
/UDSALG

SCENARIE 2

”Hver for sig”

KUNSTNERE OG  
IVÆRKSÆTTERE

har let adgang til hyggemiljø 
og overnatningsmuligheder 

via trappen i ‘hjertet’ PÅ 
1. SAL

POP-UP CYKELVÆRKSTED
‘giv din cykel en kærlig 

hånd’ i selskab med byens 
handy-mand/kvinde

I VÆKSTHUSET

KONGESPIL
Gårdspladsens grønne 

flade kan indtages til spil og 
udeaktiviteter/uorganiseret 

idræt PÅ GÅRDSPLADSEN

LEJRBÅLSSANG
De unges nye ‘hotte’ 

mødested med 
snobrød, popcorn 
og fællessang VED 

BÅLPLADSEN

SELVBETJENING
Let adgang til selvbetjening 
og bryg-selv kaffe i ‘hjertet’ 

giver mulighed for at 
invitere din nabo til kaffe på 
Halkær kro’ I UDESPISERIET

WALK-IN BIO
Kultfilm vises på udendørs 
storskærm med biograf-
sæder i gamle sofaer i 

BAGGÅRDEN

MUSIK VED  
MIDNATSTID....

Lokale bands kan få direkte 
adgang udefra til øve-

lokale og backstagemiljø I 
ØVEREN

NATURLIGT PIT-STOP
Forpladsens lette overdæk-
ning ved udespiseriet dan-
ner ramme om en tiltrængt 

pause på cykelturen eller 
udgangspunkt for vandretu-

re ud i  landskabet 
FOR CYKLISTER OG VAN-

DRERE

Scenarie 4 illustrerer adgangen til kroens aktive ’nøgle’-rum og ude-
rum udenfor normal åbningstid.  Her forudsættes mulighed for ’selv-
betjening’ for de daglige brugere/frivillige/gæster, der har adgang til 
udvalgte faciliteter som for eksempel ’hjertet’, hygge- og overnat-
ningsmiljø på 1. sal, øvelokale/backstage og væksthuset. Alle kroens 
uderum er i spil som attraktive opholds- og mødesteder i forbindelse 
med ture ud i naturen og socialt samvær om spil, bål, cykelværksted 
eller udendørs bio.

Scenarie 5 zoomer ind på ‘kernen’ i Halkær Kro, udvikling af mad og 
fødevarer hele vejen fra jord til bord (kokken, forbrugeren, landman-
den, fødevareproducenten). Her er fokus på de forskellige køkken-
funktioner og synergien omkring ‘hjertet’ og særligt mødet mellem 
kroens professionelle og frivillige personale samt gæster og lokale 
producenter udefra. 

BÆREDYGTIG  
AFFALDSSORTERING 

Det er let at sortere og gen-
anvende køkkenets affald 
i de relevante containere. 

Alle kan se det....
GØR EN FORSKEL

CASE 5: ØKO-MAD
EKSPERIMENTER

Der er fint besøg udefra af 
ambitiøse østers-kendere, der 

udnytter faciliteter og 
ekspertice på Halkær Kro til 
at udvikle en helt ny type 

’østerssauce’ 
I UDVIKLINGSKØKKENET

VARER KOMMER OG ‘GÅR’
De frivillige tager en tørn 

med den grove tilberedning 
af de lokale og økologiske 
råvarer til produktionskøk-

kenet 
GENNEM GROVKØKKENET

‘HJERTET’ BANKER FOR MAD
I krostuen kan man dyrke samvæ-

ret omkring økologisk madpro-
duktionen på tværs. Her mødes 

landmanden, kokken og 
mejeristen til en faglig snak om 

MAD og en frisktappet øko-øl fra 
Halkær Bryghus

 I KROSTUEN

KOKKEN REGERER...
Kokken står for produktion af 

Kroens økologiske daglige 
madudsalg. I forbindelse med 

særlige økologiske koncert-
menuer og større events 

inddrages udviklingskøkke-
net til anretning og ekstra 

‘albuerum’ I PRODUKTIONS-
KØKKENET

TRANSIT TIL SERVERING
‘Mellemrummet’ udnyttes 
til information, pauserum 

og oplæring af det frivillige 
serveringspersonale OG 

KØKKENETS ‘SOCIALE RUM’

INSPIRATION OG ØKOLOGI-
SKE SMAGSPRØVER

Gæster og daglige brugere 
får en på opleveren når de 
både får smagsprøver fra 
MAD-eksperimentariet og 

direkte kig til aktiviteterne i 
udviklingskøkkenet
I GÅRDBUTIKKEN

PROFFER OG MADNØRDER
Der er gang i fusionskøkke-

net med en åben workshop, 
der nyfortolker lokale egns-
retter med de nyeste trends 

indenfor fermentering I 
FÆLLESKØKKENET

MAD OG MUSIK SPILLER
Der er linet op til suppe, 

steg og rockmusik i salen. 
Mobilscenen er place-

ret centralt i rummet og 
langbordene er dækket. De 

frivillige serverer dagens 
økologiske koncertmenu 
for de mange fremmødte 

gæster I SALEN

CYKELSTATION
En fast stander med pumpe 
og cykelgrej giver mulighed 
for at få luft i dækkene eller 

strammet kæden.... og 
vanddunken kan fyldes op i 

væksthusets udekøkken
TIL FRI AFBENYTTELSE

AFFALDSGÅRDEN
Køkkenaffald fra fælleskøk-

kenet sorteres lokalt og 
rulles direkte ud til  affalds-

gården 
ER LET AT FINDE
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“Store træspær åbner op mod kip. 
Mobile arbejds-stationer kan træk-
kes ud på gulvet og sammensættes 
i forskellige formationer efter behov. 
Alt fra madarrangementer, dans, fo-
relæsninger, musik og workshops 
kan foregå her – alt sammen med en 
fantastisk udsigt over Ådalen.

RENDERING:    ÅBENT TIL KIP I FÆLLESKØKKENET



VESTFACADE 
1:150

ØSTFACADE   I   SNIT BB 
1:150

SNIT BB 
1:150

NORDFACADE 
1:150

SYDFACADE
1:150



Kroens nye hovedindgang skaber en naturlig ankomst 
både fra Halkærvej og fra P-pladsen. Et ankomstområ-
de der inviterer ind, åbner op og giver overblik over 
aktiviteter i huset - og som skaber en direkte kobling 
mellem hovedbygning og tilbygning.

“
RENDERING:   TRANSFORMATION OG TILBYGNING



BÆREDYGTIGHED CIRKULÆR ØKONOMI

Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal være et bæredygtigt hus, både 
miljømæssigt, socialt og økonomisk. 

Den eksisterende bygningsmasse energioptimeres og projektet byg-
ger videre på den sociale kultur og historien, der allerede hersker på 
stedet, og vil skabe en bæredygtige ramme, der vil fordre mødet mel-
lem mennesker, fag og generationer.

MILJØ

I dag kan 40 % af den globale opvarmning relateres til byggeriet, mens 
30 % af affaldet i Danmark stammer fra bygge- og anlægssektoren. 
Ombygningen af Halkær Kro - Mad- og Kulturhus tager afsæt i at 
transformere den allerede eksisterende hoved- og krobygning. Den 
eksisterende bygning totalrenoveres med ny facade som energiopti-
meres og efterisoleres. De nye arealer med fælleskøkken placeres i 
forlængelse af krobygningen som en ny separat tilbygning.

Tilbygningen udføres i enkle og genanvendelige materialer, som mi-
nimerer forbruget af ressourcer, affalds-mængder og CO2-emission. 
Udvendigt beklædes hovedhus og nybygning med træ på facader og 
zink på taget. Indvendigt beklædes tilbygningen med træ, der spiller 
sammen med de synlige trækonstruktioner. 

Herudover etableres nye energibesparende installationer. Energifor-
syningen ændres fra oliefyr til en varmepumpeløsning. En væsentlig 
mere energi- og miljøvenlig opvarmningsmetode, der samtidig skaber 
mulighed for at opvarme ved udnyttelse af grøn strøm fra f.eks. egne 
solceller. 

SOCIAL

Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal danne sunde rammer om bære-
dygtige arrangementer. For at sikre et godt indeklima etableres be-

hovstyret mekanisk ventilation, der ventilerer de enkelte rum, samt 
vil efterisoleringen af krobygningen give et væsentligt forbedret in-
deklima. 

For at sikre gode dagslysforhold i hele byggeriet etableres store vindu-
espartier og ovenlys.

Halkær Kro vil udvikle og præsentere bæredygtige ansvarlige løsnin-
ger i bred forstand. 

Socialt som lokalt forsamlingshus og aktivitetsrum bl.a. via fælles 
mad- og kulturoplevelser der præsenterer mad, musik og kultur af høj 
kvalitet og ved folkeoplysende aktiviteter som dagskurser, foredrag, 
madhøjskole mv.

ØKONOMI

Projektet tager afsæt i at minimere ressourceforbruget for bygningen, 
i det den eksisterende bygningsmasse renoveres i stedet for at der 
etableres nyt. Materialetvalget i ombygningen og i tilbygningen udfø-
res i enkle og genanvendelige materialer, som minimerer forbruget af 
ressourcer, affalds¬mængder og CO2-emission. 

Der skabes en tydelig sammenhæng mellem de eksisterende bygning-
er og den nye via mellembygningen, som åbent og imødekommende 
fungerer som et slags torv og fordelingsrum for hele husets aktiviteter 
og funktioner, og som skaber et naturligt flow i huset.

Overordnet ses kombinationen af energirenovering af eksisterende 
bygningsmasse og nybyggeri som en bæredygtig løsning, der bygger 
videre på en allerede eksisterende stærk social identitet. 

ØKONOMI

SOCIALMILIJØ
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MATERIALER & ENERGIRENOVERING

MATERIALITET

Tilbygningen udføres i enkle og genanvendelige materialer med fokus 
på bæredygtighed både i materialitet og konstruktion. Udvendigt be-
klædes hovedhus og nybygning med træ på facader og zink på taget. 
Indvendigt beklædes tilbygningen med træ, der spiller sammen med 
de synlige trækonstruktioner. 

Et sammenhængende dæk fortsætter fra gulv indenfor til terrasse og 
aktivitetsareal udenfor, så inde og ude smelter sammen. Eksisterende 
hovedhus/krobygning får nye trægulve oven på ny isolering og ekstra-
fundering af eksisterende fundamenter. Hensigten med materialeval-
get er at skabe enkelhed og råhed der åbner for bredde og mangfol-
dighed i brugen af huset.  

ENERGI

Madkulturhuset udføres efter gældende energikrav i bygningsregle-
mentet. Herunder forbedres den eksisterende krobygning væsentligt 
i energimæssig henseende ved efterisolering af klimaskærmen, gulve 
i stueetagen og udskiftning af facadepartier mv. 

De hensigtsmæssigt placerede vinduespartier sikrer – ud over sam-
menhængen mellem ude og inde – gode dagslysforhold i det sam-
lede byggeri. Den gennemsnitlige U-værdi for vinduerne er 0,8 W/
m2 K og der etableres følgende isoleringstykkelser i klimaskærmen: 

• Ydervæg 250 mm

• Terrændæk 350 mm

• Tag 400 mm 

Herudover etableres nye energibesparende installationer. Energifor-
syningen ændres fra oliefyr til en varmepumpeløsning. En væsentlig 
mere energi- og miljøvenlig opvarmningsmetode, der samtidig skaber 
mulighed for at opvarme ved udnyttelse af grøn strøm, fra f.eks. egne 
solceller. 

Af hensyn til at sikre et godt indeklima etableres behovstyret meka-
nisk ventilation, der ventilerer de enkelte rum. Med efterisolering af 
krobygningen forventes et væsentligt forbedret indeklima da nuvæ-
rende kolde overflader elimineres. 

Overordnet ses kombinationen af energirenovering af eksisterende 
bygningsmasse og nybyggeri som en bæredygtig løsning, der bygger 
videre på en allerede eksisterende stærk social sammenhængskraft, 
historie og kultur omkring Halkær Kro og kulturhus. 

REFERENCEFOTOS
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RENDERING:    ÅBENT TIL KIP I FÆLLESKØKKENET

AREALER

 
BRUTTOAREALER

Nyt fælleskøkken og ankomstomr. 
Ny servicebygning (depot/toiletter)
Nyt depot ved musik 
Nybyggeri i alt

Eksisterende musik- og aktivitetssal

Hovedhus stueetage
Hovedhus 1. etage
Hovedhus areal i alt

Eksisterende Bygninger i alt

NETTOAREALER

NYT BYGGERI 
Fælleskøkken 
Depot, gruppekøkken, gard., toilet 
Ankomstområde / Vindfang 
Udekøkken / Væksthus

Toiletter (v. Baggården)
Depot (v. Baggården + Musik) 

HOVEDHUS (TRANSFORMATIONSPROJEKT)
STUEETAGE
Krostue
Trappe og gangareal
Personale bad / omkl.  
Køkken
• Udviklingskøkken
• Grovkøkken
• Produktionskøkken
• Anretterkøkken
• Kølerum
• Opvask
• Service
• Lager / depot 

1. SAL
Værelser (4 stk.)
Stue/mødelokale
Køkken
Bad
Teknik
El
Gang og trapperum
Balkon til sal

UDEAREALER

Terrassearealer (Belægning) 
P-Plads (Ankomst og Baggården, grus) 
Aktivitetsomr. / P-plads (græs makadam) 

m2

225
56
37

240

292

246
185
431

711

m2

120
50
30
52

20
50

52
22

7
98

46
25
35

9
13

4
12
14

300
800
225
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DATO: 02.11.2020
Emne: Nummer Enhed Mængde Enhedspris Kr. Kr. i alt

ANLÆGS OG HÅNDVÆRKERUDGIFTER

EKSISTERENDE BYGNING:
Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende vægge. lofter m.v. stk 1 300.000,00 300.000,00
Understøbning af eksisterende fundamenter stk 1 750.000,00 750.000,00
Ombygning af produktionskøkken m2 123 16.500,00 2.029.500,00

I alt for eksisterende bygning 3.079.500,00

TOILETBYGNING, DEPOT OG GARDEROBE:
Nybygning inkl. inventar m2 56 15.000,00 840.000,00

I alt for toiletbygning, depot og garderobe 840.000,00

KROSTUEN OG RECEPTION
Ombygning inkl. inventar - minus skranke, se under pkt. INVENTAR m2 110 13.000,00 1.430.000,00

I alt for krostue 1.430.000,00

MUSIK OG AKTIVITETSSAL
Ombygning af eksisterende sal m2 292 0,00 0,00
Nye facadepartier stk 6 25.000,00 150.000,00
Udvidelse af eksisterende depot m2 37 12.000,00 444.000,00

I alt for eksisterende musik og aktivitetssal 594.000,00

NY TILBYGNING:
Nybygning inkl. mellemgang m2 225 16.000,00 3.600.000,00
Overdækning m2 52 8.000,00 416.000,00

I alt for ny tilbygning 4.016.000,00

ANLÆGSARBEJDER / UDEDEPOT
Udvendig anlæg: parkeringspladser, varergård og beplantning m.v. stk 1 624.500,00 624.500,00
Udedepot - (indbygges ved eksisterende skråning) m2 1 100.000,00 100.000,00
I alt for udvendig anlæg og udedepot 724.500,00

I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER 10.684.000,00

ØVRIGE UDGIFTER
Drift af byggeplads - 3% 320.520,00
Vinterforanstaltninger 2% af gruppe 213.680,00
Uforudsete udgifter inkl risikopulje - 10% 1.068.400,00

I alt øvrige udgifter 1.602.600,00

I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER INKL. ØVRIGE 12.286.600,00

RÅDGIVER HONORAR, TEKNISKE OMKOSTNINGER

RÅDGIVER HONORAR
Arkitekt: Projektering, Myndighedsprojekt, udbud og opfølgning, byggeledelse
Landskabsarkitekt
Ingeniør: Bærende konstruktioner, tekn. installationer, brand, lyd og energiramme og opfølgning

I alt rådgiverhonorar stk 1 1.595.000,00

TEKNIKSKE OMKOSTNINGER
Jordbundsprøver/ geotekniske undersøgelser
Landinspektør 
Tilslutningsudgifter
Rejsegilde/ indvigelse
Advokat
Byggetilladelse
Projekt Web.

I alt teknisk omkostninger stk 1 385.000,00

I ALT RÅDGIVER HONORAR OG TEKNISKE OMKOSTNINGER 1.980.000,00 1.980.000,00

INVENTAR

INVENTAR - FÆLLESKØKKEN, UDEKØKKEN OG PRODUKTIONSKØKKEN 
Produktionskøkkeninventar: bl.a. tilbud fra Bent Brandt stk 1 235.000,00
Fælles køkkeninventar: bl.a. tilbud fra Bent Brandt, udekøkken, udeinventar, pizza/rygeovn mm stk 1 715.000,00

OVERSLAG - SKITSEPROJEKT -  HALKÆR KRO

DATO: 02.11.2020
Emne: Nummer Enhed Mængde Enhedspris Kr. Kr. i alt

ANLÆGS OG HÅNDVÆRKERUDGIFTER

EKSISTERENDE BYGNING:
Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende vægge. lofter m.v. stk 1 300.000,00 300.000,00
Understøbning af eksisterende fundamenter stk 1 750.000,00 750.000,00
Ombygning af produktionskøkken m2 123 16.500,00 2.029.500,00

I alt for eksisterende bygning 3.079.500,00

TOILETBYGNING, DEPOT OG GARDEROBE:
Nybygning inkl. inventar m2 56 15.000,00 840.000,00

I alt for toiletbygning, depot og garderobe 840.000,00

KROSTUEN OG RECEPTION
Ombygning inkl. inventar - minus skranke, se under pkt. INVENTAR m2 110 13.000,00 1.430.000,00

I alt for krostue 1.430.000,00

MUSIK OG AKTIVITETSSAL
Ombygning af eksisterende sal m2 292 0,00 0,00
Nye facadepartier stk 6 25.000,00 150.000,00
Udvidelse af eksisterende depot m2 37 12.000,00 444.000,00

I alt for eksisterende musik og aktivitetssal 594.000,00

NY TILBYGNING:
Nybygning inkl. mellemgang m2 225 16.000,00 3.600.000,00
Overdækning m2 52 8.000,00 416.000,00

I alt for ny tilbygning 4.016.000,00

ANLÆGSARBEJDER / UDEDEPOT
Udvendig anlæg: parkeringspladser, varergård og beplantning m.v. stk 1 624.500,00 624.500,00
Udedepot - (indbygges ved eksisterende skråning) m2 1 100.000,00 100.000,00
I alt for udvendig anlæg og udedepot 724.500,00

I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER 10.684.000,00

ØVRIGE UDGIFTER
Drift af byggeplads - 3% 320.520,00
Vinterforanstaltninger 2% af gruppe 213.680,00
Uforudsete udgifter inkl risikopulje - 10% 1.068.400,00

I alt øvrige udgifter 1.602.600,00

I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER INKL. ØVRIGE 12.286.600,00

RÅDGIVER HONORAR, TEKNISKE OMKOSTNINGER

RÅDGIVER HONORAR
Arkitekt: Projektering, Myndighedsprojekt, udbud og opfølgning, byggeledelse
Landskabsarkitekt
Ingeniør: Bærende konstruktioner, tekn. installationer, brand, lyd og energiramme og opfølgning

I alt rådgiverhonorar stk 1 1.595.000,00

TEKNIKSKE OMKOSTNINGER
Jordbundsprøver/ geotekniske undersøgelser
Landinspektør 
Tilslutningsudgifter
Rejsegilde/ indvigelse
Advokat
Byggetilladelse
Projekt Web.

I alt teknisk omkostninger stk 1 385.000,00

I ALT RÅDGIVER HONORAR OG TEKNISKE OMKOSTNINGER 1.980.000,00 1.980.000,00

INVENTAR

INVENTAR - FÆLLESKØKKEN, UDEKØKKEN OG PRODUKTIONSKØKKEN 
Produktionskøkkeninventar: bl.a. tilbud fra Bent Brandt stk 1 235.000,00
Fælles køkkeninventar: bl.a. tilbud fra Bent Brandt, udekøkken, udeinventar, pizza/rygeovn mm stk 1 715.000,00

OVERSLAG - SKITSEPROJEKT -  HALKÆR KRO

I alt for køkkener mm. 950.000,00 950.000,00

INVENTAR - MUSIK- OG AKTIVITETSAL, KROSTUE OG FÆLLESHJERTE

Akustik dæmpende textiler i Musik og Aktivitetssal stk 2 25.000,00 50.000,00
Receptionsskranke i Krostue/Forsamlingslokale 1 150.000,00 150.000,00
Mobilvæg  Lydr Rw 50bd, Musik og Aktivitetssal 1 250.000,00 250.000,00
Mobile sceneelementer, Musik og Aktivitetssal 1 50.000,00 50.000,00
Låsesystem - inkl. 15 døre (Briksystem), Generelt I bygning 1 90.000,00 90.000,00

I alt 590.000,00

I ALT INVENTAR 1.540.000,00

TOTAL EKSKL. MOMS 15.806.600,00 15.806.600,00

Nærværende overslag er udregnet efter erfaringspriser

ANLÆGSOVERSLAG

Note: Frivilligt arbejde er og har altid været en bærende del af Halkær Kro, Mad og Kulturhus 
 Hvor dette kan være relevant, forventes det ligeledes at være en del af den fremtidige byggeproces 
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PROCES FOR AFSLUTTET SKITSERINGSFASE

Styregruppemøde
evt. teams møde

Aflevering Revideret 
Dispositionsforslag

Løbende dialog:
- Aalborg kommune
- LOA
- Bestyrelse Halkær kro
- Kjaer & Richter

Skitsering indledende arbejder Plandisponering og tilpasninger 3D/Visualisering Mindre rettelser

Facader / snit og tilpasninger Færdiggørelse af tegningmat.

Præsentationsmateriale:
• Planer 1:200/1:100
• Situationsplan 1:500
• Planudsnit 1:100 
• Skitse facader 1:200 
• Snit 1:200/1:100
• Materialer 
• Foreløbig arealopgørelse
• Økonomi
• Input fra rådgivere                          

- evt. indarbejdet

Præsentationsmateriale:
• Planer 1:200/1:100
• Situationsplan 1:500
• Planudsnit 1:100
• Facader 1:200/1:100 
• Snit 1:200/1:100
• Materialer 
• Arealopgørelse
• Visualiseringer
• Beskrivelse af projekt 
• Præsentationsmappe                 

indeholdende ovenstående 
• Økonomi
• Input fra rådgivere                          

- evt. indarbejdet                     

WORKSHOP

28. aug. 26. okt. 03. nov.14. sept.

10 dage 11 dage 10 dage 11 dage 8 dage17 dage
Styregruppemøde

15. okt.

Styregruppemøde

Præsentationsmateriale:
• Skitser på planer 

1:200/1:00
• Skitse på situationsplan 

1:500
• Planudsnit 1:100 
• Skitse på snit
• Volumenstudier
• Detailindretning - Køkke-

ner mm.
• Input fra rådgivere                          

- evt. indarbejdet

24. sept. 

Styregruppemøde
evt. teams møde

05. okt. 

Løbende dialog:
- Aalborg kommune
- LOA
- Bestyrelse Halkær kro
- Kjaer & Richter

Løbende dialog:
- Aalborg kommune
- LOA
- Bestyrelse Halkær kro
- Kjaer & Richter

Præsentationsmateriale:
• Planer 1:200/1:100
• Situationsplan 1:500
• Planudsnit 1:100 
• Skitse facader 1:200 
• Snit 1:200/1:100
• Materialer 
• Foreløbig arealopgørelse
• Økonomi
• Input fra rådgivere                          

- evt. indarbejdet

Præsentationsmateriale:
• Skitser på planer 

1:200/1:00
• Skitse på situationsplan 

1:500
• Planudsnit 1:100 
• Skitse på snit
• Volumenstudier
• Detailindretning - Køkke-

ner mm.

Skitser Facader/snit

Skitser Planer/snit

Teamsmøde
kl: 15-16:30

Møder samt 
endelig  

præsentation

Godkendelse Godkendelse Godkendelse Godkendelse

02_Projektforslag 03_Mybdighedsprojekt 04_Udbudsprojekt 05_Udførelsesprojekt 06_Udførelse

Møder samt 
endelig  

præsentation

Møder samt 
endelig  

præsentation

Møder samt 
endelig  

præsentation

Møder samt 
endelig  

præsentation

AflveringsforretningGodkendelse

Skitseprojekt god-
taget af fonde

Fondsmidler tildelt

Arkitektydelse
Projektforslag

Beskrivelse
• Arkitektonisk 
• Funktioner
• Arkitektonisk overvejelser 

af  konstruktioner og 
installationer

• Overordnet materialevalg

Redegørelse
• Etageareal og 

bebyggelsesprocent

Tegning
• Situationsplan 1:200 /1:500
• Planer 1:100/1:200
• Facader 1:100/1:200
• Snit 1:100/1:200
• Principielle 

møbleringsplaner
• Bygningsudsnit 1:50

Rumlig model 

Arkitektydelse 
Myndighedsprojekt

Projektforslaget samt:

Dokumentation
• Oversigt for eget 

ansvarsområde 
for ansøgning om 
byggetilladelse. 

• Nødvendig supplerende 
projektdokumentation for  
ansøgningen jf BR. 

Rumlig model 

Arkitektydelse 
Udbudsmateriale

Myndighedsprojekt bearbejdes 
til udbudsmateriale (afhængig af 
udbudform).

Arkitektydelse ved 
Udførelsesprojekt

Tilretning af projekt i samarbejde 
med entreprenør, samt øvrige 
samarbejdspartnere.

Arkitektydelse 
Udførelse

Opfølgening herunder evt.:
• Projektoptimering
• Projektændringer
• Fagtilsyn

Aflvering af  
endeligt byggeri

PROCESPLAN FOR KOMMENDE BYGGERI
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ORGANISATION

Bestyrelse for 
Halkær Kro & 
kulturhus S/I

Madhusdel

Kurser  
Folkeoplysning

Goidt
madhåndværk

Dyrk din egen 
mad

Sundhed og 
velvære

Alm.
Folkeoplysning

Yoga

Dans

Podning og 
pasning af 
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FÆLLESKØKKEN OG MULTISAL
FolkeKøkken
Halkær Madfællesskab – mad lavet af lokale mennesker og
lokale råvarer
Jordens frugter fra Landsbyfælleden - Forarbejdning og forråd
Madlavning for singler
Diverse madkurser – almindeligt madhåndværk, fra jord til
bord, børn og bedsteforældre
Halkær Indkøbsforening
Halkær Lystfiskerforening og Veggerby Jagtforening
Madevents
Lokalbageriet
BKV – Bonden, kokken og virksomheden - Madudvikling af
lokale produkter
Spisehus i forbindelse med koncerter
Diverse foredrag
Madteater
Intimkoncerter
Dagplejedag
Grøn dag - Kurser i havebrug, kompostering, selvforsyning mv.
Håndværksdag - Folkeoplysning i diverse håndværk – linole-
umstryk, bogbinderi, filtning.

PRODUKTIONSKØKKEN
Koncerter, fester, events, udlejninger
Bryggerlaug og mikrobryggeri
Mosterifællesskabet
CiderDynastiet
Service 
Opvask

HUSETS HJERTE - BYENS FORSAMLINGSHUS
Gårdbutikken
Lokalt Forsamlingshus - Adgang til Kaffe, øl og vand
Fælles hjemme-kontor
Krostue – eks. fredagsbar og koncert
Kortklub, Brætspil mv
Halkær Kvindenetværk
Litteraturklubben, oplæsning, forfatterforedrag. mv.
Skriveværkstedet, poetryklubben
Ældresagen – IT-kurser
Vandreklubben
Lokal fotohistorie
kunstudstillinger

MUSIK- OG AKTIVITETETSSAL
Koncerter
øverum – sammenspil for både unge og ældre
kor
dans diverse
bordtennis
hockey-floorball
åben scene
private fester
sejlmageri
årlig verdensmusikfestival
musikskolekoncerter
højskoledage - foredrag

1. SAL – YOGA OG MINDRE MØDER
Yogaundervinsing
Yogaretreat / mindfullness
Behandlerrum – Psykoterapi, massage mv.
Overnatning
Møder

LISTE OVER AKTIVITETER

z

AKTIVITETSPROGRAM FOR HALKÆR

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

FORSAMLINGSHUS

Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested
Kortspillerne Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested Vandreklubben Søndags Jazz
Kortspillerne Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested Lokalt Mødested Vandreklubben Søndags Jazz

Lokalt Mødested Lokalt Mødested Brætspil Lokalt Mødested Søndags Jazz
Dagpljejedag Brætspil Søndags Jazz
Dagpljejedag Mad og hygge for singler Havefolket mødes FolkeKøkken FredagsTræf Koncertliv Skriveklubben
Dagpljejedag Mad og hygge for singler Havefolket mødes FolkeKøkken FredagsTræf Koncertliv Skriveklubben

Mad og hygge for singler FredagsTræf Koncertliv
Møde Mad og hygge for singler Strikkeklub Bestyrelsesmøde FredagsTræf Koncertliv
Møde Strikkeklub Bestyrelsesmøde Koncertliv

Koncertliv

FÆLLESKØKKEN

Dagpljejedag Bonden Kokken og Virksomheden (BKV) Lystfiskerne - fra Å til Bord FælledMarked
Dagpljejedag Lokalbageriet BKV Lystfiskerne FælledMarked Syltekursus
Dagpljejedag Lokalbageriet BKV Lystfiskerne FælledMarked Syltekursus

BKV FolkeKøkken Lystfiskerne FælledMarked Syltekursus
BKV FolkeKøkken Syltekursus

IT-kursus, Ældresag Mad og hygge for singler Lokal-bageriet FolkeKøkken FredagsTræf Koncert spise Syltekursus
IT-kursus, Ældresag Mad og hygge for singler Lokal-bageriet FolkeKøkken FredagsTræf Koncert spise

Mad og hygge for singler Lokal-bageriet FolkeKøkken FredagsTræf Koncert spise
Mad og hygge for singler Lokal-bageriet FolkeKøkken FredagsTræf Koncert spise

PRODUKITONSKØKKEN
UdviklingsKøkken - lejet ud
UdviklingsKøkken - lejet ud

Mødeforplejning UdviklingsKøkken - lejet ud Mødeforplejning Koncertmad Lokal SøndagsBrunch
Mødeforplejning UdviklingsKøkken - lejet ud Mødeforplejning Koncertmad Lokal SøndagsBrunch

Halkær Kro & Kulturhus - 1 gennemsnitsuge 2022 - efter om- og tilbygning - Projekt Madkulturhus

FORMIDDAG

FORMIDDAG

FORMIDDAG

EFTERMIDDAG

EFTERMIDDAG

AFTEN

AFTEN

Mødeforplejning UdviklingsKøkken - lejet ud FolkeKøkken Mødeforplejning Koncertmad Lokal SøndagsBrunch
Service og opvask Mødeforplejning Service og opvask FolkeKøkken Mødeforplejning Koncertmad Lokal SøndagsBrunch
Service og opvask Mødeforplejning Service og opvask FolkeKøkken Mødeforplejning Koncertmad
Bryggerlaug FolkeKøkken Mødeforplejning Koncertmad Service og opvask
Bryggerlaug Service og opvask FolkeKøkken Mødeforplejning Service og opvask Service og opvask
Bryggerlaug Service og opvask FolkeKøkken Koncertmad Service og opvask
Bryggerlaug Service og opvask Service og opvask Service og opvask
Service og opvask Service og opvask

MUSIK OG AKTIVITET

Dagsmøde Bordtennis Floorball
Bordtennis Dagsmøde Bordtennis Bordtennis Dagsmøde Floorball
Bordtennis Dagsmøde Bordtennis Dagsmøde

Dagsmøde Bordtennis Dagsmøde Sejlmageri
Samspil - PensionistRock Dagsmøde Bordtennis Floorball Dagsmøde Klargøring Koncert Sejlmageri
Samspil - PensionistRock Dagsmøde Floorball Dagsmøde Klargøring Koncert Sejlmageri

Dagsmøde Koncert Sejlmageri
Standarddans Dagsmøde Koncert Sejlmageri
Standarddans Kor Samspil Koncert Dans
Standarddans Kor Samspil Koncert Dans

Koncert

1. SAL - YOGA - MV.
Møde Morgenyoga

Psykoterapi-behandling Møde Psykoterapi-behandling Morgenyoga Møde Yogakursus
Møde Psykoterapi-behandling Møde Yogakursus
Møde Psykoterapi-behandling Møde Yogakursus
Møde Møde Yogakursus

Yoga Yoga Møde
Yoga Yoga Møde Møde

Møde Møde Ideudviklerne Møde Overnatning
Møde Møde Ideudviklerne Overnatning

0 0 0 0 0 0

FORMIDDAG

FORMIDDAG

EFTERMIDDAG

EFTERMIDDAG

EFTERMIDDAG

AFTEN

AFTEN

AFTEN

I 2020 er der cirka 10.000 mennesker igennem huset. Udover de viste arrangementer er der også
- Den årlige Halkær Festival
- Økologisk Høstmarked
- Yogauge

I 2022 er der cirka 30.000 mennesker igennem. Udover de viste arrangementer er der også
- Den årlige Halkær Festival
- Økologisk Høstmarked
- Yogauge
- 2 højskoleuger med mad, natur og musik
- Høstfest med kokkeudfordringer på Halkær Landsbyfælled
- Strikke og Surdejsfestival
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