
Vi er både glade og stolte over at blive udvalgt af Realdania som rådgivere til 
frivilligt ledede ildsjæleprojekter. Frivillige iværksættere spiller en meget vigtig 
rolle både i byudviklingen og i det sociale miljø. Vi er overbeviste om, at de 
medvirker positivt i udviklingen af vores samfund. 
Vi glæder os til at bidrage med vores rådgivning i nogle anderledes, kreative og 
spændende opgaver.

Kampagnen Underværker
Realdanias kampagne Underværker bidrager til at indfri ildsjælenes potentialer 
ved at sænke barrieren mellem den gode ide og det færdige projekt. 
Det sker gennem økonomisk støtte til realisering af byggeprojekter, der drives 
af passionerede ildsjæle, som skaber nye fællesskaber, social sammenhængs-
kraft og livskvalitet i det byggede miljø.

Sammen skaber vi værdi for mennesker og trivsel i det 
byggede miljø
Frivillige iværksætteres nyskabende ideer er vigtige for vores branche og 
skaber samfundsmæssig værdi. 

”Vores motivation for at arbejde med frivillige ildsjæle er, at vi gerne vil 
støtte og hjælpe i projekter, hvor skæve tanker og ideer har mulighed for at 
blive realiseret”, siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter 
og fortsætter 

”Der er mange frivillige ildsjæle, som får kreative tanker og sprudlende ideer 
til, hvordan vi kan forbedre vores byrum og sociale miljø. Ideer som skaber 
værdi for mennesker og trivsel i det byggede miljø, og som er til gavn for 
vores samfund.”

Jonas Nordgren, partner i Schauman & Nordgren Architects supplerer:
”Vi vil gerne være med til igennem arkitektoniske tiltag at skabe et levende 
og pulserende byrum, hvor kunstneriske tiltag og kreativitet kommer til 
udfoldelse. Det er igennem disse tiltag og frivillige ildsjæles indsats og 
iværksætterånd, at vi sammen kan præge udviklingen i den retning, vi ønsker.”

Stor erfaring med frivillige ildsjæle
APA har stor erfaring med at arbejde med frivillige ildsjæle og iværksættere. 
APA ved, hvordan man kan hjælpe kreative og idérige folk uden byggeindsigt til 
at få deres ideer realiseret. At omsætte kreative ideer til bygbare og økonomisk 
holdbare projekter - uden at gå på kompromis med den bærende ide og kvali-
teten - er en disciplin, som APA har udøvet i mange år og med stor fornøjelse. 

”Det er både sjovt og lærerigt, at være tovholder på og en del af et team, 
som brænder for at skabe anderledes og ofte utraditionelle projekter, som 
samtidig er samfundsgavnlige. Vi har hjulpet adskillige iværksættere med 
projekter, hvor vi har sikret de arkitektoniske løsninger og sikret, at projek-
tets byggetekniske kvalitet lever op til standard og myndighedskrav” 
siger Jonas Mønster

APA har hjulpet projektejeren i alle processer og aflastet de frivillige ildsjæle. 
Ved transformation og renovering har APA lagt stor vægt på, at de historiske 
kvaliteter ikke går tabt. APA har i stor udstrækning informeret de implicerede 
parter om værdien af vores fælles kulturarv, og hvor vigtig det er at værne om 
den på alle måder.

SNA APA – et succesfuldt samarbejde 
APA´s samarbejde med SNA er udover en stor fornøjelse for begge parter 
også en faglig styrkelse af fælles kompetencer. Både SNA og APA er meget pro 
frivilliges engagement, tiltag og arbejdsindsats og mener, at det er vigtigt at 
støtte op omkring projekterne. Begge tegnestuer har løbende været involveret 
i frivillige ildsjæles arbejde og har selv bistået frivilliges arbejde og hjulpet med 
til at få idérige byggedrømme til at blive til virkelighed.

Alex Poulsen Arkitekter A/S - APA
Alex Poulsen Arkitekter har mere end 70 års erfaring i at imødekomme ethvert 
behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med 
nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt 
bygningsvedligehold og indretning. APA har stor erfaring med bygherreråd-
givning, bygningssyn og udvikling af projekter i alle byggeriets faser herunder 
analyser og brugerinddragelse.

Schauman & Nordgren Architects - SNA 
Schauman & Nordgren Architects er en spirende og innovativ tegnestue, som 
består af arkitekter og byplanlæggere med stor erfaring indenfor byplan-
lægning, byudvikling, landskabsdesign, idé- og projektudvikling, fasestrategier 
og brugerinddragelse. SNA har vundet adskillige internationale opgaver, der 
spænder fra omfattende byudviklingsplaner på 1.500.000 m2 over byggepro-
jekter på 10.000 m2 til designopgaver vedrørende interiører i forbindelse med 
indretninger.

Læs mere om SNA på www.schauman-nordgren.com
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Schauman & Nordgren Architects og Alex Poulsen Arkitekter 
– SNA APA skal være med til at styrke projekternes arkitek-
toniske kvalitet og hjælpe de frivillige ildsjæle i at omsætte 
deres ideer til konkrete fysiske og holdbare løsninger.


