
Slagteriet skæres over og en offentlig platform skabes

De før dybe og mørklagte rum kan nu få sollys   Offentlige faciliteter 

Originalt ydre bevares og et nyt indre skabes 

Nedrevede dele af slagteriet genbruges 

Tagkonstruktioner eksponeres

Tre almene boligertyper indkorporeres

Nye trapper og udgange

34 %

 

“Onsdag den 24. juni 2009 var bog-
staveligt talt de lange knives dag. 

Lukningen af slagteriet ramte mange 
familier hårdt og ubønhørligt. 
Ikke mindst de familier, hvor beg-
ge ægtefæller havde været ansat på 
slagteriet og havde bygget deres 
tilværelse op på det grundlag.
 
Og byen mistede et samfund i sam-
fundet. Et sted, der havde sit eget 
arbejdsmæssige og sociale liv, og 
et sted, hvor historien og stol-
theden var fundamentet under de an-
sattes daglige liv

Derfor er det for mange en dag, der 
er svær at snakke om!

-   www.slagteriholstebro.dk

Velkommen til det genskabte slagte-
ri i Holstebro. Et stykke Danmarks 
historie, der nu tilbyder varme og 
rummelige boliger i en industriel 
og ekstraordinær indpakning. 

En stor transformation af bygningen 
har skabt muligheden for et privat 
fællesskab af studie, senior og -fa-
milieboliger på kompleksets øverste 
niveauer, og en offentlig stueetage 
med en blanding af erhverv og kul-
tur, der vil tiltrække iboende som 
udeboende til.

Alt dette funderes på ord som sam-
skabelse, samhørighed og samarbej-
de. Ord, som var grundlaget for 
slagteriets værdier gennem de 122 
år, hvor det agerede ryggrad for 
Holstebros omdømme som en af Dan-
marks førende erhvervsbyer    

Slagteriet står stadig stærkt som by-
ens momument få hundrede meter fra by-
ens centrum og station, der nu i stedet 
for svin og sorteringsmaskiner vil huse 
mennesker og møder på tværs af genera-
tioner. 

Store industrielle vinduespartier, eks-
ponerede murstensvægge, bevarede lofts-
installationer og rummelige altaner, er 
blot nogle af de kvaliteter man finder i 
boligerne. 

En mere rå og anerledes oplevelse til 
dig der både ønsker et unikt hjem med 
karakter og et fællesskab, der har til 
hensigt at samle byens indbyggere og 
genopbygge det de mistede den dag i 
2009: 
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