
Frirummet II - Bymur 
Som I måske har hørt er vi meget snart færdig med Frirummet II og i den forbindelse får vi lavet en ”Bymur” 

hvor vi gerne vil præsentere byen, byens muligheder og de aktiviteter der er at finde i byen.  

Bymuren placeres i ”skellet” mellem den gamle skolegård og det grønne område mod Estrupvej. På det 

grønne område er placeret et hyggeligt grillsted og borde/bænkesæt så man kan sidde og hygge sig. 

Bymuren består af plader (B=1,2 H=2,2 meter) hvor Børneuniverset får råderet over den side som vender 

ind mod skolegården – og den side som vender ud mod Estrupvej udbydes til jer; byens foreninger og 

institutioner. Der er til en start planlagt i alt 8 plader og dermed 8 ”pladser” til jer. 

Bymuren er tænkt som en reklame- og informationsvæg for byen og dens foreninger, men kan i princippet 

udsmykkes med hvad som helst, blot det har en funktion for byen, så har du andre sjove ideer hører vi 

gerne fra dig. 

Vi tilbyder jer at få lavet grafik og montage på væggen for bare 1.000,00 kr. – I skal kun selv komme med 

den gode historie, teksten og billeder om jer selv. I kan selv lave det grafiske grundlag eller I kan få vores 

grafiker til at sætte det op. Det er ingen begrænsninger for hvad der kan trykkes – bare det kan leveres som 

en trykklar fil. 

Pladerne er vejrbestandige og trykket på væggen er en folie som kan udskiftes. Levetiden for trykket er 

over 5 år og det nedbrydes ikke af vind og vejr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt snarest Frirummet ved spørgsmål og/eller interesse; 

Søren Staun Jørgensen på tlf. 25 47 72 00 eller e-mail ssj@dativa.dk 

Tracey Lowe Museth-Gregersen på tlf. 40 52 40 06 eller e-mail tlr@roominspiration.dk 

Brian Winther Pedersen på tlf. 61 37 80 59 eller e-mail tranten.sm@gmail.com 

Lone Jul Pedersen på tlf. 20 84 09 05 eller e-mail lonecarsten@post.tele.dk 


