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Plan for Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted 2025.
- en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer.

Forord
I slutning af 1970’erne blev der bygget en
ny og moderne institution på Nørbyvej 4 i
Hanstholm, som blev taget i brug i august
1980. Det var et nyt og flot byggeri, som
var på forkant med tidens krav.
Bygningskomplekset bestod af 4
værelsers bygninger med i alt 24
værelser og en hovedbygning med fælles
faciliteter, opholdsrum m.v. Bygherren
var KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. I
1995 blev bygningerne afviklet til Viborg
Amt og ved kommunalreformen i 2007
overdraget til Thisted kommune.
Siden er bygningerne blevet brugt og
slidt, dels af de mennesker der har haft
ophold på Nørbygård og dels de barske
vejrlige forhold i Hanstholm. Igennem
godt 35 år har ca. 120 borgere årligt haft
ophold på Nørbygård.
Målet med denne plan er, at Nørbygård
i 2025 skal have bygningsfaciliteter, der
lever op til tidens byggestandarder, som
er handicapvenlige, lavenergi- og

klimavenlige boliger og bygninger som
matcher de opgaver som Nørbygård
løser.
Nørbygård er en selvejende institution
tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i
Danmark og har driftsoverenskomst med
Thisted kommune.
Bestyrelsen ved Nørbygård har på
møde d. 7. marts 2016 godkendt planen:
Nørbygård 2025 - og at den fremsendes
til Thisted kommune til godkendelse.

Nørbygård, marts 2016
Erik Jeppesen
centerleder

Arbejdsgruppe for Nørbygård 2025:
Ib Hjorth Jensen
Flemming Rasmussen
Frank Kristensen
Lisbeth Højberg
Christina Nielsen
Lene Drejer
Erik Jeppesen
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Nørbygård – alkoholbehandlingscenter
og bosted.

Plan for Nørbygård 2025.
Hvorfor denne plan ?

Nørbygård er et center med en bred vifte
af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin
og andre stemningsændrende stoffer,
samt botilbud til mennesker med særlige
sociale problemer, herunder misbrug af
rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan
opholde sig i egen bolig.

Bestyrelsen ved Nørbygård har ofte drøftet Nørbygårds fysiske rammer. På møde
den 15. juni 2015 blev det besluttet, at
der skulle udarbejdes en samlet plan for
udbygning og renovering af Nørbygårds
bygninger, som senest i april 2016 kan
fremsendes til Thisted kommune, som oplæg til budget 2017 og de kommende år.
Det foreslås ligeledes, at der nedsættes
en arbejdsgruppe og at der laves aftale
med en ekstern arkitekt/rådgiver.

Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt
på 3 interne boafdelinger på Nørbyvej 4,
en eksterne boafdling på Molevej 28, en
ekstern boafdeling på Molevej 32, samt et
værksteds- og aktivitetstilbud på Molevej
17.
I 1994 blev der i samarbejde med Viborg
amt opført en tilbygning på 133 m2 med
et grupperum, møderum, 2 samtalerum
og en ny vagtstue.
I 2012 blev der i samarbejde med Thisted
kommune bygget en ny modtageafdeling
på 120 m2 med plads til 2 beboere, fælles
rum, helserum og samtalerum. – Begge
byggeprojekter var med til at dække specifikke behov på daværende tidspunkter.
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Nørbygårds bygninger bærer præg af
at være brugt og slidt i godt 35 år, hvor
ca. 120 borgere årligt har haft et ophold
på Nørbygård. Igennem årene har målgruppen ændret sig, ligesom Nørbygårds
opgaver har ændret sig. Således løser
Nørbygård i 2015 væsentligt flere opgaver end tidligere, ligesom medarbejdergruppen er mere end fordoblet i forhold til
1980.
I 1980 blev der bygget små værelser på
12 m2 og med fælles toilet/bad for hver 2
værelser. Jf. gældende standarder i 1980
var det en flot løsning. Forventninger til
den bygningsmæssige standard i 2015 og
fremadrettet er anderledes.
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Den nuværende indretning giver ofte
anledning til konflikter beboere imellem
og har ligeledes været et fokuspunkt, da
Socialtilsyn Nord re-godkendte Nørbygård
i november 2014.

Nørbygård 2025.
Nørbygård vil fortsat indeholde 3
forskellige tilbud:
Nørbygård alkoholbehandlingscenter,
jf. Sundhedsloven § 141.

Nørbygård bosted, jf. Servicelovens §
110.

Nørbygård bosted, jf. Servicelovens §
107.

Målgruppe:
Personer som er afhængige af alkohol,
medicin og andre stemningsændrende
stoffer.

Målgruppe:
Tilbud om midlertidig ophold til personer
med særlige sociale problemer, som
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen
bolig og som har behov for botilbud og
får tilbud om aktiverende støtte, omsorg
og efterfølgende hjælp. Målgruppen
er også kendetegnende ved at have
misbrugsproblemer, psykiske problemer,
mistrivsel og massive sociale problemer.

Målgruppe:
Tilbud om midlertidig ophold til personer
med nedsat psykisk funktionsevne eller
med særlige sociale problemer, der har
behov for pleje eller behandling og som
på grund af disse vanskeligheder ikke kan
klare sig uden støtte.

Mål:
• at den afhængige bliver i stand
til at få en aktiv tilværelse uden
brug af alkohol, piller og andre
stemningsændrende stoffer.
• at den afhængiges familie, børn og
pårørende gør sig fri af misbrugets
konsekvenser
• at den afhængige opkvalificerer
mulighederne for at kunne fungere
både privat og på arbejdsmarkedet

Mål:
• at støtte den enkelte beboer i en
udrednings- og afklaringsproces
• en helbredsmæssig stabilisering –
fysisk, psykisk og social
• håndtering af misbrugs- og psykiske
problemer
• støtte til afklaring af sociale problemer
• støtte til øget trivsel i egen bolig

Mål:
• målet er med udgangspunkt i
den enkeltes funktionsevne og
særlige sociale problemer at træne
hverdagslivet og dermed øge
livsdueligheden med henblik på
etablering i egen bolig.

MARTS 2016
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Nørbygård 2025 består af følgende 8
etaper:
•

1. Etablering af en ny
værelsesbygning med 6 værelser
med eget bad/toilet, fælles køkken og
opholdsrum, til erstatning af lejemålet
på Molevej 32

•

2. Nye gruppe- og
undervisningslokaler og samtalerum,
samt etablering af ny væksthus

•

3. Etablering af et nyt motions- og
aktivitetslokale

•

4. Etablering af 4 stk. nye 2-værelses
lejligheder, jf. Servicelovens § 107

•

5. Renovering af boenheden Klitten

•

6. Renovering af boenheden Udsigten

•

7. Renovering af boenheden Revlen

•

8. Renovering af værksted- og
aktivitetsbygningen Molevej 17

MARTS 2016
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Siddeplint med
belysning

ad. 1. Ny
værelsesbygning
200 m² brutto
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Overdækket
passage

St

Molevej 32 er et lejemål i et gammelt
parcelhus/udlejningsejendom fra 60’erne, som
trænger til vedligeholdelse bl.a. dårlige bad
og toiletforhold fra 60’erne og som indeholder
5 mindre værelser på 2 etager og dermed
meget lidt handicapvenlig. Der er store
udgifter til energi, da ejendommen er dårlig
isoleret. Afdelingen bruges p.t. af beboere
i alkoholbehandlingen. Det vil ligeledes
være en væsentlig fordel at få boenheden
etableret på adressen Nørbyvej 4, så man
kan bo der under hele behandlingsforløbet.
P.t. flytter beboere midt i behandlingsforløbet
til Molevej 32 og det er ofte forstyrrende i et
tidsbegrænset behandlingsforløb.
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ad. 1. Etablering af en ny
værelsesbygning med 6 værelser
med eget bad/toilet, fælles køkken og
opholdsrum, til erstatning af lejemålet
på Molevej 32

in

de

lse

Siddeplint med
belysning

Pavillon til boliger
evt. espalier og
opbevaring mv.

Græsareal

Det foreslås, at der bygges en ny værelsesbygning på Nørbyvej 4 på ca. 200 m2, som
indeholder 6 værelser på 16-18 m2med eget
bad/toilet, fælles køkken og opholdsrum m.m.

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter:
kr. ekskl. moms
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3.200.000,00
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ad. 2. Nye gruppe- og undervisningslokaler og samtalerum, samt etablering
af nyt væksthus

ad. 2a. Nye gruppe-, undervisnings-, og
samtalerum.
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Med den nuværende aktivitet i alkoholbehandlingen mangles der dagligt grupperum,
møderum og samtalerum. Derfor foreslås
en tilbygning, hvor det nuværende nedslidte
drivhus ligger. Samtidig foreslås det, at to kontorer/samtalerum i boenheden Klitten afvikles,
så de igen kan anvendes til beboerværelser.
Det vil i hverdagen give mere samling på
aktiviteterne i behandlingsafdelingen. Det vil
være en fordel for beboerne og ligeledes et
godt bidrag til at forbedre arbejdsmiljøet for
medarbejderne.

Siddeplint med
belysning

Terrasse

ad. 2b. Nyt
væksthus

Samtidig vurderes det, at renovering af første
sal på Molevej 17, vil være for omkostningskrævende, hvorfor kontorer, samtalerum/møderum for 5 medarbejdere integreres i ovennævnte projekt. Det vil løse problemer med
kuldeindslag/dårlig isolering, problemer med
opvarmning og stabil temperautur, manglende
handicapvenlig adgang m.m. Det vil ligeledes
være et godt bidrag til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere i bostedet.
Der foreslås en tilbygning på i alt ca. 175 m2.
Der etableres et nyt drivhus til erstatning af
eksisterende drivhus på 40 m2. Drivhuset
reetableres på adressen Nørbyvej 4.

Siddeplint med
belysning

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter:
kr. ekskl. moms

2.650.000,00
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ad. 3. Etablering af et nyt motions- og
aktivitetslokale
Vi har et ønske om at lave bedre rammer for
motion. Der er evidens for, at motion har en
positiv indvirkning på menneskers psykiskeog fysiske helbredsmæssige tilstand.
Nørbygårds tilbud om motion er en fast del
af ugeprogrammet. Siden 2001 har der i
kælderen i hovedbygningen været indrettet
et midlertidigt motionslokale med diverse
motionsredskaber. Lokalet mangler både
dagslys og udluftning.

”Gårdrum”

Ved etablering af et nyt motionslokale på ca.
160 m2 vil det være endnu mere attraktivt at
dyrke motion, ligesom det ville have en positiv
afsmitning på beboernes rehabilitering.
Græsareal
Eksis. legeplads

kr. ekskl. moms

Gård

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter:

ad. 3. Etablering af
et nyt motions- og
aktivitetslokale

Terrasse

Exponeret/åbent
hjørne

2.350.000,00
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Siddeplint med
belysning

Nørbygård får jævnligt henvendelse
vedrørende personer med nedsat psykisk
funktionsevne eller særlige sociale
problemer, som har behov for omfattende
hjælp i almindelige daglige funktion, pleje
eller særlig behandlingsmæssige støtte.
Ofte er det personer der indskrives i
Nørbygård bosted, jf. Servicelovens § 110,
som efter en stabilisering og udredning har
behov for en mere målrettet pædagogisk
og behandlingsmæssig indsats. Ofte har
målgruppen problemer med misbrug af
rusmidler og psykiske problemstillinger.

ad. 4. Etablering af 4
stk. nye 2-værelses
lejeligheder.

Evt. fremtidig
udvidelse

Adgangsvej

ad. 4. Etablering af 4 stk. nye 2-værelses lejeligheder, jf. Servicelovens §107

Da det er et nyt tilbud skal det godkendes
af Socialtilsyn Nord og Thisted kommune,
ligesom det faglige indhold nærmere skal
beskrives. De 4 selvstændige boliger på ca.
60 m2 foreslås etableret på grunden ved
Molevej 17 med indkørsel fra Nørbyvej.
Græsareal

Parkering

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter:
kr. ekskl. moms

3.800.000,00
Grøn træbælte mod vej (afskærmning)
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Det anslås at en totalrenovering samt om- og tilbygning af de eksisterende boenherder; ”Klitten”, ”
Udsigten” og ”Revlen”, samlet overstiger eller vil være identiske med anlægsudgifterne til nybyggeri.

ad. 5. Renovering af boenheden Klitten

ad. 6. Renovering af boenheden
Udsigten

ad. 7. Renovering af boenheden Revlen

Som tidligere nævnt er Nørbygårds
boafdelinger præget af godt 35 års slidtage.
Boafde-lingen Udsigten har 8 værelser, 4
toiletter/bad og fælles køkken/opholdsrum.

Som tidligere nævnt er Nørbygårds
boafdelinger præget af godt 35 års slidtage.
Boafde-lingen Revlen har 8 værelser, 4
toiletter/bad og fælles køkken/opholdsrum.

I 1992 blev der etableret ny køkken i
boafdelingen, ligesom der omkring 2011 blev
udskiftet vinduer og døre. Men ellers er øvrige
installationer, såsom vand, varme og el godt
35 år og netop her må der forventes store
vedligeholdelsesudgifter de kommende år.

I 1992 blev der etableret ny køkken i
boafdelingen ligesom der omkring 2005 blev
udskiftet vinduer og døre. Men ellers er øvrige
installationer, såsom vand, varme og el godt
35 år og netop her må der forventes store
vedligeholdelsesudgifter de kommende år.

Som tidligere nævnt er indretningen præget af
standarden i 1980, små værelser på 12 m2 og
fælles toilet og bad for hver 2 værelser. Det er
ikke tidssvarende.

Som tidligere nævnt er indretningen præget af
standarden i 1980, små værelser på 12 m2 og
fælles toilet og bad for hver 2 værelser. Det er
ikke tidssvarende.

I samarbejde med ekstern arkitekt/rådgiver
skal det vurderes, om eksisterende boafdeling
kan renoveres, så der bliver bad og
toiletforhold til hvert værelse eller det vil være
en mere økonomiske fordelagtig at etablere
en ny boafdeling, hvor adgangsforholdene
gøres handicapvenlige og bygningerne
udføres som lavenergi- og klimavenlige
bygninger.

Boafdelingen Revlen anvendes p.t. til beboere
i Nørbygård bosted. Det bør overvejes, at der
etableres mere selvstændige træningsboliger,
f.eks. 1½ værelseslejligheder med eget bad/
toilet og køkken.
Det vil give mulighed for yderligere at
differentiere botilbud til beboere i Nørbygård
bosted.

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter for nybyg.:

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter nybyg:

Økonomi
Overslag for anlægsudgifter nybyg:

kr. ekskl. moms

kr. ekskl. moms

kr. ekskl. moms

Som tidligere nævnt er Nørbygårds
boafdelinger præget af godt 35 års slidtage.
Boafdelingen Klitten består af 6 værelser, 3
toiletter/bad og fælles køkken/opholdsrum.
Yderligere 2 værelser er inddraget til
kontor/samtalerum for medarbejdere i
alkoholbehandlingen.
I 1992 blev der etableret ny køkken i
boafdelingen, ligesom der omkring 2005 blev
udskiftet vinduer og døre. Men ellers er øvrige
installationer, såsom vand, varme og el godt
35 år og netop her må der forventes store
vedligeholdelsesudgifter de kommende år.
Som tidligere nævnt er indretningen præget af
standarden i 1980, små værelser på 12 m2 og
fælles toilet og bad for hver 2 værelser. Det er
ikke tidssvarende.
I samarbejde med ekstern arkitekt/rådgiver
skal det vurderes, om eksisterende boafdeling
kan renoveres, så der bliver bad og
toiletforhold til hvert værelse eller det vil være
en mere økonomiske fordelagtig at etablere
en ny boafdeling, hvor adgangsforholdene
gøres handicapvenlige og bygningerne
udføres som lavenergi- og klimavenlige
bygninger.

4.200.000,00

4.200.000,00
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4.200.000,00

SITUATIONSPLAN-UDSNIT

ad. 5. Renovering af boenheden Klitten

ad. 6. Renovering af boenheden Udsigten
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ad. 7. Renovering af boenheden Revlen

Stibling = eksisterende byggeri
Græsareal
Overdækket
passage

Siddeplint med
belysning

STUEPLAN
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”Gårdrum”

Eksis. legeplads
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Det vurderes ikke rentabelt at etablerer niveaufri adgang, renoverer og efterisolerer 1. salen. I stedet
foreslås kreativt værksted etableret i ny tilbygning og kontorer mv. flyttet til den samlede administrative
del jf. ad 2.

ad. 8. Renovering af værksteds- og
aktivitetsbygningen Molevej 17
Nørbygårds værksteds- og aktivitetsbygning
på Molevej 17 er på i alt 137 m2 i to plan
samt kælder. Bygningen er bygget i 1943
som en del af befæstningsanlægget fra 2.
verdenskrig. Derefter har bygningen haft
mange forskellige funktioner i kommunal regi.

foreslås en jobprøvning, praktik eller anden
uddannelse. Værkstedsgruppen bidrager til
udarbejdelse af handleplaner i samarbejde
med øvrige faggrupper, med fokus på
misbrugsadfærd, mødestabilitet, arbejdsevne,
arbejdsmotivation og social adfærd.

Molevej 17 indeholder et træ- og
metalværksted, kreativt værksted, møderum,
3 kontorer og samtalerum for 6 medarbejdere,
toiletter, tekøkken, samt diverse depotrum
i kælderen. Bygningen er p.t. meget lidt
handicapvenlig, så flere brugere er afskåret
fra at bruge faciliteterne.

I forhold til vore kommunale
samarbejdspartnere er der stor fokus
på ressourceprofil og tilbagevenden på
arbejdsmarkedet. Derfor er det også af
stor betydning for Nørbygård bosted,
at der fremadrettet er et velfungerende
værkstedstilbud. Hertil kommer også, at
beboerne i deres fritid bruger Molevej 17 som
et aktivitetstilbud.

I år 2000 indgik Viborg amt/Nørbygård
lejemål over ejendommen, som forinden
var blevet anvendt af Hanstholm kommune
til erhvervsforskole. Bygningen blev på
daværende tidspunkt renoveret, dels blev
facaderne vandskuret, der blev monteret
nye døre og vinduer, taget blev delvis
understrøget på grund af utætheder, der
blev etableret nye lofter i stueetagen, ny
gulvbelægning på første sal, renovering af el
og lysinstallationer m.m.
Målet med værkstedsaktiviteterne er
i samarbejde med beboerne at få en
erhvervsmæssig afklaring. Den skal give et
billede af, om det er realistisk at søge direkte
ud på arbejdsmarkedet eller om der skal

af kontor og samtalerum m.m. Endvidere bør
bygningen gøres handicapvenlig, blandt andet
med etablering af en elevator.

Molevej 17 er en 72 årig gammel
bygning, hvor der skal påregnes flere
vedligeholdelsesopgaver i de kommende
år, såfremt Nørbygård bosted fortsat skal
have en velfungerende værksteds- og
aktivitetstilbud.
I samarbejde med ekstern arkitekt/
rådgiver skal der udarbejdes en plan for
renovering. Renoveringen vil blandt andet
omfatte udskiftning af tegltaget fra 1943,
renovering af toiletter, etablering af toilet
og velfærdsfaciliteter for medarbejdere,
udbygning af varmeanlæg på første sal,
efterisolering af vægge og loft, lydisolering
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Økonomi
Overslag for anlægsudgifter:
kr. ekskl. moms

1.000.000,00
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Tidsplan.
Planen Nørbygård 2025 – indeholder
8 selvstændige byggeprojekter, som vil
kunne realiseres uafhængig af hinanden,
ligesom der vil være mulighed for at
realisere flere byggeprojekter indenfor
samme år.
Der foreslås følgende tidsplan for at
realisere planens 8 etaper:
Erik Jeppesen
centerleder
Byggeprojekt

anlægsudgifter –
overslag*

budgetår

1. Etablering af en ny værelsesbygning med 6
værelser med eget bad/toilet, fælles køkken og
opholdsrum.

kr. 3.200.000,00

2017

2. Nye gruppe- og undervisningslokaler og
samtalerum, samt etablering af ny væksthus

kr. 2.650.000,00

2018

3. Etablering af et nyt motions- og aktivitetslokale

kr. 2.350.000,00

2019

4. Etablering af 4 stk. nye 2-værelses lejeligheder, jf.
Servicelovens § 107

kr. 3.800.000,00

2020

5. Renovering/nybygning af boenheden Klitten

kr. 4.200.000,00

2022

6. Renovering/nybygning af boenheden Udsigten

kr. 4.200.000,00

2023

7. Renovering/nybygning af boenheden Revlen

kr. 4.200.000,00

2024

8. Renovering/tilbygning af værksteds- og
aktivitetsbygningen Molevej 17.

kr. 1.000.000,00

2025

*Overslaget er baseret på erfaringspriser fra lignende projekter. Priser er ekskl. moms. Overslaget er baseret på prisindekset
januar 2016
MARTS 2016
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Nørbygård 2025 – alkoholbehandlingscenter
og bosted
Nørbyvej 4
DK - 7730 Hanstholm
T.: 99 17 25 00

Rødbro & Frederiksen Aps
Østerbakken 15
DK - 7700 Thisted
T.:
96 18 18 40
M.:
info@RFark.dk

www.noerbygaardcentret.dk

www.RFARK.dk

