
Biohuset udskyder renoveringsprojekt i nogle måneder 

Beslutningen er truffet efter rådgivning fra arkitektfirmaet samt rådgivende ingeniører og skyldes 

den nærmest turbulente situation i byggebranchen. 

Der hersker i disse måneder en meget stor usikkerhed i hele byggebranchen med store 

prisstigninger på helt almindelige byggematerialer, ligesom det samtidig er vanskeligt at få leveret 

nogle af de produkter, der er brug for. Dertil kommer den aktuelle situation i Ukraine, der blandt 

andet har sendt energipriserne på himmelflugt. 

- På baggrund af den aktuelle situation i verden har vi haft møde med vores rådgivere, og de 

anbefaler, at vi lige trækker vejret og udskyder renoveringsprojektet af Biohuset i nogle 

måneder, så der afholdes licitation i december i år med forventet byggestart i 2. eller 3. 

kvartal i 2023, oplyser Heidi Clausen, formand for Biohuset. 

I forhold til den oprindelige tidsplan udskydes projektet således med cirka ni måneder. 

- Vi håber på forståelse for denne beslutning hos de mange bidragydere til projektet, siger 

Heidi Clausen, der selvfølgelig gerne havde set, at projektet blev gennemført som 

oprindeligt planlagt. 

- Når situationen så har ændret sig, så er der den lille fordel ved udskydelsen, at vi kan 

realisere projektet i en periode, der traditionelt er lavsæson for antallet af biografgængere, 

siger hun. 

Indsamlingen afsluttes 

Aktuelt er der i alt indsamlet cirka 3,9 mio.kr. af de 5,3 mio.kr., der er den forventede pris for 

projektet. 

- Vi har opjusteret udgifterne med 10 procent i forhold til det oprindelige projekt, så vi 

mangler stadig 1,4 mio.kr. Lokalt er der indsamlet cirka 520.000 kroner, mens det 

resterende beløb stammer fra fonde, større virksomheder og Lemvig Kommune, oplyser 

Heidi Clausen. 

De seneste donationer fra fonde er 50.00 kr. fra Jysk Energi, 168.000 kr. fra LAG samt 50.000 kr. 

fra Jyllands-Postens Fond. 

Arbejdsgruppen bag projektet har stadig fondsansøgninger i spil, som der ikke er kommet svar på 

endnu, ligesom den lokale indsamling fortsætter i maj måned. 

- Det er stadig muligt at købe en af de nye biografstole eller at tegne et sponsorat i 

projektet. Planen er, at den lokale indsamling afsluttes pr. 1. juni, fortæller Heidi Clausen. 

Interesserede kan henvende sig til Heidi Clausen eller Lena Birch for yderligere information, 

ligesom man kan følge projektet på Biohusets hjemmeside. 


