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ALLE WEEKENDER OG HELLIGDAGE KL. 12-15.30 I UGE 7-25 OG 33-46 kl. 10-15

Hele året Hver søndag

Du kan opleve husene alle ugens syv dage, men ønsker du at tale med en 
konsulent og høre mere om et bestemt hus, kan du kigge forbi i weekender 

og på helligdage, hvor de fleste huse er bemandede i tidsrummet kl. 12.00-
16.00. Her kan du både få rådgivning og svar på alle dine spørgsmål.

Book 15 minutters gratis rådgivning gennem vores professionelle bygge-
råd. Få en uvildig vurdering af dine ideer og byggeplaner, så du undgår 

ærgerlige fejl og besværlige omveje. 

UGE 42

Oktober

Tag familien med på inspirati-

onstur. Vi sørger for en aktivitet 
for de mindste, så du i ro og mag 

kan lade dig inspirere til dit næste 
byggeprojekt.

Efterårsferie

18. NOVEMBER KL. 10-17

November

Mød mange konsulenter på stan-

dene!  Vi skruer op for julehyggen, 

så kom og køb delikatesser og 

brugskunst fra de mange op satte 

boder og stil sulten med gløgg og 

æbleskiver.

Julemarked + Åbent Hus

Februar

Tag familien med på inspirations-

tur. Vi sørger for en aktivitet for 

de mindste, så du i ro og mag kan 

lade dig inspirere til dit næste byg-

geprojekt.

Vinterferie
UGE 7

Hør vores faste byggerådgiver Egon 

Majlund fortælle om, hvordan du 

kan spare på energien samt hvilke 

investeringer inden for energi, der 

kan være relevante for din bolig. 

Kræver tilmelding. 

Foredrag: 
Energioptimering af din bolig

26. FEBRUAR KL. 10.30-11.30

Februar

Undgå faldgruber! Få tjeklisten til 

dit næste byggeprojekt af vores 

faste byggerådgiver Esben Meyer. 

Kræver tilmelding.

Foredrag: 
Kom godt fra start i dit byggeri

23. APRIL KL. 10.30-11.30

April

Hør vores faste byggerådgiver Pe-

ter Rask fortælle om det gældende 

bygningsreglement. Få input til, 

hvad du skal have for øje i dit byg-

geri. Kræver tilmelding.

Foredrag: 
Bygningsreglementet 2023

25. JUNI KL 10.30-11.30

Juni

En dag ud over det sædvanlige! Mød 

mange konsulenter på standene,  

hør foredrag med Søren Vester og 

Dennis Lindequist og deltag i kon-

kurrencer for børn og voksne.

Åbent Hus
18. MARTS KL. 10-17

Marts

Tag familien med på inspirations-

tur. Alle børn kan deltage i den sto-

re æggejagt, mens du i ro og mag 

kan lade dig inspirere til dit næste 

byggeprojekt.

Påskeferie
UGE 14

April

Kom og tal med alle konsulenter-

ne i fritidshusene og hør oplæg 

med Sol og Strand, der fortæller 

om fordelene ved udlejning af 

sommerhus. Kræver tilmelding.

  

Åbent Fritidshus 
Udvidet event

22. APRIL KL. 12-15.30

April

UGE 27-28-29-30

Tag familien med på inspirations-

tur. Vi sørger for en aktivitet for de 

mindste, så du i ro og mag kan lade 

dig inspirere til dit næste bygge-

projekt.

Sommerferie

Juli

26. AUGUST KL. 12-15.30

Kom og tal med alle konsulenterne 

i fritidshusene og hør oplæg med 

Sol og Strand, der fortæller om for-

delene ved udlejning af sommer-

hus. Kræver tilmelding.

Åbent Fritidshus  
Udvidet event

August September

En dag ud over det sædvanlige!

Mød mange konsulenter på stan-

dene, hør foredrag med boligeks-

perter og deltag i konkurrencer for 

børn og voksne.

30. SEPTEMBER KL. 10-17

Åbent Hus

Åbent Fritidshus Gratis byggerådgivning


