Folkehuset i Græsted
Hvad:
• Et hus for folket i græsted - sat i værk af folket og drevet af folket.
• Folkehuset skal bl.a. indeholde caféområde, butiksområde og skal kunne være ramme for
diverse arrangementer, fødevarefællesskab, “repair” arrangementer, fællesspisning og meget
mere.
• Temaer kunne være samskabelse, bæredygtighed, sundhed og sundhedsprojekter,
deleøkonomi, lokale råvarer, lokale ressourcer, cirkulær økonomi, ensomheds bekæmpelse.
• Græsteds samlingssted på tværs af alder.
• Et fællesskab der oser af charme, hygge, glæde, varme. Et sted man har lyst til at være og at
tage aktivt del i.
• Mulighed for indflydelse på indhold, indretning, tilbud mv. for aktive brugere.
• Centralt placeret i Græsted midtby.
Hvorfor:
• Folkehuset skal skabe mere liv, fællesskab og sammenhold i Græsted, med fokus på det nære
og det at kunne samskabe og dele.
• Folkehuset vil gøre Græsted mere attraktiv for nuværende og kommende beboere - styrke
byens image, brand og identitet.
Hvordan:
• Frivilligt og brugerdrevet (sammen kan vi alt)
• Kommunal støtte fx til lån af lokaler
• Fondsstøtte til ansættelse af administrativ/praktisk medarbejder hvis nødvendigt
• Fondsstøtte til afholdelse af arrangementer
Inspiration:
Folkehuset Absalon, Frændekilde (Ørby), Jordnær (Gadevang), Repair Café Nørrebro

Hvor:
• Fx Græsted Stationsvej 1c, matr. nr. 5m Græsted by.
• Kommunen er ejer

De første skridt:
Vi er endnu i den helt spæde opstartsfase, og visionen for Folkehuset skal stadig finpudses og der
skal findes flere personer der har lyst til at involvere sig i arbejdet med opstart af stedet.
Den konstruktive dialog mellem kommune og Projekt Folkehus er nødvendig.
Der er mange resourcer og ildsjæle i Græsted, men vi har når vi kommer lidt længere i processen
brug for hjælp til at slippe igennem bureaukratiets nåleøje, og få hjælp til lokaler og eventuelt
økonomisk støtte.
Vi har tænkt os at søge økonomisk støtte hos bla. Realdanias “underværker.dk", LAG-ordning,
landdistriktpuljen og andre af statens tilskudspuljer. (https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
erhvervsministeriet/erhvervsstyrelsen). En stor del af arbejdet i opstartsfasen vil vi lægge i af søge
midler til finansiering så vi kan komme videre med projektet.
Et af kravene for at komme i betragtning til Realdanias underværker.dk støtte er at “projektet tager
udgangspunkt i en konkret bygning, med bygningsmæssige kvaliteter der er værd at bygge videre
på.”
Det er derfor vigtigt for vores projekt for at komme i betragtning, at vi har en “bygning”.
Uden at kende 100% til status på Græsted Stationsvej 1c, så har vi på rygte basis hørt at denne
ejendom ejes af Gribskov Kommune og at de SKP-huset som har haft til huse dér, er på vej til at
blive udfaset. Vi kender ikke til kommunens fremtidsplaner for ejendommen, men vi har en idé.
Bygningen ligger så centralt i Græsted, at det vil være synd at sælge den forhastet til endnu et
boligprojekt med små lejemål, som vi efterhånden har mere end rigeligt af i Græsteds hovedgader.
Lad folket få huset. Giv folket ét år i ejendommen til at prøve at se, om et Folkehus i Græsted kan
finde den nødvendige opbakning og det nødvendige engagement.
Giv os et år….
På vegne af Projektgruppen for Folkehuset.
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