Støttet projekter
2015

RASI
Maskinfabrik
ekspanderer i Hørby

RASI Maskinfabrik der er beliggende i Hørby – er en ordre
producerende maskinfabrik, der som den eneste i det
nordjyske, kan levere små serier og prototyper med kort
leveringstid, og hvor man satser på kvalitet og udseende. En
lille familievirksomhed, med potentialer og beliggende i
landdistriktet. Eksisterende tomme landbrugsbygninger
udnytte i projektet.
Projektholder:
Rasi Maskinfabrik V/Lars Jacobsen
Remisevej 9, Hørby - 9300 Sæby
E-mail: lj@rasi.dk – www.rasi.dk
Kommune: Frederikshavn

Totale budget: 400.000 kr.
Budget med LAG bevilling: 400.000 kr.
Tilsagn LAG NORD : 200.000 kr.

Udvidelse af SPAR i
Øster Brønderslev
Sikrer de nuværende
arbejdspladser (8,3 fuldtidsstillinger) og giver mulighed for at
oprette en ny elevplads.
Finansierings løses delvis via

borgerlån.
Borgerlånene er ØB’s svar på
crowdfunding. Alle interesserede
kan skyde et valgfrit beløb ind i
projektet og vælge fx at få
pengene tilbagebetalt i varer. I
skrivende stund er der tilsagn om
ca.1.550.000 kr. i borgerlån og der
kommer løbende nye
henvendelser.
Totale budget: 7.600.000 kr.
Budget med LAG bevilling: 862.975 kr.
Tilsagn LAG NORD : 350.000 kr.

Totale budget: 1.761.250 kr.
Budget med LAG bevilling: 1.761.250 kr.
Tilsagn LAG NORD: 500.000 kr.

Produktion af bæredygtig
pakkefyld i tom
fabriksbygning
Greenway –denmark er et ungt firma der beskæftiger os med
salg af bæredygtige produkter. Vi vil gerne etablere innovativ
produktion af bæredygtigt pakkefyld i Tolne , vores ide er at
skabe Tolnes grimmeste grund med en tom forfalden bygning
og en grund med affald , om til et aktiv for landsbyen med en
bygning hvor der er fremgang med arbejdspladser til følge.
Det er vores ambition at skabe 5 lokale arbejdspladser i løbet
af 2 år.

Byens ny samlingssted fornyelse af
fritids- og kulturtilbud i
Tornby
Til og ombygning af Tornby Hallen
Et bedre fritids- og kulturtilbud til borgerne og turisterne
i området, med helt nye aktivitetsmuligheder, f.eks.
fitness, dans og afholdelse af private og erhvervsmæssige
arrangementer. Et stærkere samlingssted for byens
sportslige, sociale og kulturelle aktiviteter, med tættere
kobling til f.eks. aktiviteterne i Tornby plantage og et godt
aktivitets tilbud til turisterne i området.

Projektholder:
Tornbyhallen
Kontakt: Jens Otto Størup
Mail: jos@ntmail.dk

North Shore Surf skal tilbyde kurser ved Løkken Læmole,
som er et af Danmarks allerbedste og
begyndervenligste områder for Surf & SUP undervisning.
Der vil udover kurserne blive skabt en lille Surf
butik som vil sprede gode vibrationer, der er i takt med
surf-kulturens image, hvor man kan nyde en vand,
kaffe eller is både dag og aften i rolige og afslappede
lounge omgivelser direkte ved stranden.

Produktion/salg af rene,
rå og ubehandlet
fødevarer

Idéen bag Living Superfood ApS er at
gøre en sund livsstil nem for den
travle forbruger, hvor vi har fokus på
de såkaldte superfoods (dvs. de
sundeste råvarer på markedet). Vi vil
lave 100% økologiske, rene, rå og
ubehandlet produkter, koldpresset
og uden pasteurisering for at bevare
alle vitaminer, mineraler,
antioxidanter, enzymer mm.

Hvorfor sende til forbrænding
hvis affaldet kan genbruges. Alt
industriaffald aftages til lavere
pris end til forbrænding og
sortes, og genbruges i vides
mulig omfang. og alt der kan
genbruges – genbruges.
Etableres på landbrugsejendom

Totale budget: 1.838.512 k r.
Budget med LAG bevilling: 1.838.512 kr.
Tilsagn LAG NORD: 200.000 kr.

Pixlart
- en verdensnyhed i
Vendsyssel

Vi skaber verdens første Digitale/Elektroniske kunsthal.
Det er banebrydende i sig selv, men vi har fokus på at
det kun er vores rammer, og derfor har vi lavet en række
unikke aftaler med stærke kompetencer indenfor
fotografi, som bidrager med deres viden og har
investeret deres faglige intrigigtet i projektet.
Vi bidrager med at øge bevistheden om billeders kraft
på godt og ondt, vi har et særligt fokus på at unge
undgår de største misforståelser på socialemedier såsom
Snapchat, facebook og instagram

i

Projektholder:
Foreningen Pixlart
Liljevej 2 - Østervrå
info@pixlart.dk
www.pixlart.dk

Fremtidens Camping Mobilhomes

Projektet er i hovedtræk udvikling af et nyt produkt til de
danske campingpladser – mobilhome, der aldrig tidligere har
været tilladt på dansk campingpladser.
Projektet skal være med til at sikre vækst i samlede antal
overnatninger, fremtidssikre camping i kommune samt
lokalområdet og tilbyde nyt innovativt produkt indenfor
camping segmentet.

At opbygge en virksomhed/ hundecenter, der på sigt vil
udvikle sig til et samlingspunkt både for lokalbefolkningen
samt folk udefra, der har interesse for hunde og deres
sundhed, udvikling og træning. Det er vores intention at vi på
sigt kan få skabt et bredt samarbejde med forskellige
specialister, der vil blive tilknyttet centeret, så som lokale
dyrlæger, foredrags- og kursusholdere, forskellige
behandlere, hundetrænere osv. Desuden vil vi gerne gøre
turister, der medbringer hunde, opmærksomme på hvilke
muligheder de har for at gøre brug af stedet.
Hundesvømmehallen vil være omdrejningspunktet
Projektholder:
Heidi Karlsson
Mobil: 28920481
hkbakkehuset@gmail.com
www.joy4dogs.dk

Strandby Badehotel

Projektholder:
Strandby Badehotel ApS
Havnevej 11 – Strandby
Mobil: 20280412
Mail: info@strandbybadehotel.dk
www.strandbybadehotel.dk

Strandby Badehotel er åbnet i foråret 2015
efter at have været lukket i mange år. Den
nye ejer har øjnet muligheden og behovet for
at åben et Bed & Breakfest / hotel i Strandby,
da der ikke er andre overnatningsmuligheder
i byen. Strandby Badehotel er et lille hotel
med 13 værelser.

Insektproduktion
Totale budget: 134.430kr.
Budget med LAG bevilling: 134.430 kr.
Tilsagn LAG NORD: 67.000 kr.

Fra hobby til virksomhed – kræver flytning fra kælder til
tomme bygninger på landbrugsejendom. En
hobbyvirksomhed i vækst, hvis forretningsområde er import
og egenproduktion af insekter til dyrefoder. Martin Dahl ser
et stort potentiale i den fremtidige brug af insekter ikke kun
som dyrefoder, men på sigt også som vitamin og
proteinkilde i fødevarer. Der samarbejdes med DTI vedr.
brug af insekter til omdannelse af biomasse, samt andre
projekter omkring potentialer i insekter m.v.

Multisamlingsareal
i Horne

I Horne ønsker vi at udvikle
lokalområdet, styrke
fællesskaber og derved
skabe interesse for at flytte
til området og opretholde og
udvikle aktiviteter. Med
etableringen af et nyt og
mere tidssvarende
samlingssted kan vi udvikle
de nuværende rammer
mærkbart og skabe en
positiv profilering af livet i
vores landdistrikt.
Totale budget: 1.495.513 kr.
Budget med LAG bevilling: 905.375 kr.
Tilsagn LAG NORD : 400.000 kr.

Hvilshøj Auto
- udvidelse og nye aktiviteter

Projektholder:
Hvilshøj Auto Brønderslev
Mobil: 22 28 20 20
Mail: kontakt@hvilshøjauto.dk

Totale budget: 1.291.767kr.
Budget med LAG bevilling: 916.000 kr.
Tilsagn LAG NORD : 300.000 kr.

Hvilshøj Auto - er en lille enkeltmandsvirksomhed – der
påtænker at tage ”det store skridt” hen mod ansættelse af
ekstra arbejdskraft, samt effektivisering af virksomheden.
Projektet indeholder et ”gør-det- selv-værksted” for egnes
unge, der på bestemte tidspunkter – kan brug lokalerne og få
råd og vejledning. Formål er at skabe socialt relationer,
markedsføring af firmaet og danne basis for den nye
generation af gode håndværkere

Udvikling af den mobile
grisestald
Projektholder:
Purple Farm
Brønderslev
Mobil: 40120495
Mail: hallundbjerg@gmail.com

Totale budget: 316.000 kr.
Budget med LAG bevilling: 316.000 kr.
Tilsagn LAG NORD : 158.000 kr.

Virksomheden ”Purple Farm” er startet, for at
udvikle nye måder/systemer til at holde
husdyr på. Her skal 2016 bruges til at teste en
mobil grisevogn, for at finde det produkt, som
passer til det danske marked. Normalt har
udstyr til udendørs grisehold været meget
lavteknologisk. Her ønsker vi dog at tænke
nye hjælpemidler ind, for at reducere
ammoniak fordampningen, foderforbruget og
give nogle bedre arbejdsforhold.

Udstillingsvinduet
Vennebjerg Mølle

Projektholder:
Keramikcafe møllehuset
Lønstrup
Mobil: 60521308
Mail: kerstin@mollehuset.com
På toppen af Lønstrup ved Vennebjerg
Mølle ligger Keramikcafe Møllehuset. Virksomheden
fik i 2013 tilskud fra LAG til enkelte delelementer
som kunne skabe en helhed omkring samarbejdet
mellem Keramikcafeen og Vennebjerg Mølle.
I mellemtiden har projektet vokset sig stort og stærkt
Vi mangler en udstillingsplads/samlingssted til
Ikke bare at være en cafe, men en kulturel
mødeplads!

Hestene i Lysets Land

Fælles markedsføring via APP og
tryks materiale , for at synliggøre
alle de hesterelateret aktører
eksisterer i området.
Etablering af netværker og
samarbejde omkring heste, med
henblik på øget indtjening og
bosætning
Projektholder:
LAG NORD
Mail: tf@lagnord.dk
Mobil: 21 77 36 08

KONTAKTINFO:
Formand: Frode Thule Jensen
Mobil : 40 97 27 68
Mail: fjeldgaardsodde@post.tele.dk
Koordinator: Tove Fønss
Mobil: 21 77 36 08
Mail: tf@lagnord.dk
www.lagnord.dk

