
  

Praktikant til analyse af  

fremtidens boligbehov 
  

Thisted Bolig skal have udarbejdet en analyse af  

fremtidens boligbehov i Hanstholm og vi søger  

derfor dig, som synes det er spændende at tale  

med mennesker, iagttage mønstre og tendenser, indsamle data og samle alt dette i en analyse, 

der belyser boligbehov, potentialer og strategier for Thisted Bolig i Hanstholm.   

I din analyse skal du blandt andet undersøge, hvor mange boliger, der vil være behov for de kom-

mende 5–10–20 år frem i Hanstholm samt hvilke boligtyper og boformer, der må forventes at 

være/komme efterspørgsel på. Er det familie- og ungdomsboliger der bliver behov for eller er det 

seniorboliger og forskellige former for fællesskaber der skal satses på?  
  

Vi forstiller os, der skal tages udgangspunkt i demografien i området, udarbejdelse af prognoser 

for fremtidig demografi med baggrund i den generelle samfundsudvikling, familiemønstre, den 

kommende generation af pensionister, fremtidens behov for arbejdskraft bl.a. i forbindelse med 

havneudvidelsen i Hanstholm, arbejdskraftens bevægelighed (pendling) med mere.  

En analyse af Hanstholmområdet kan evt. hænge sammen med en samlet analyse af fremtidens 

behov for boliger i hele Thisted Kommune eller en analyse af kystbyerne langs Vestkysten i Thy. 
 

Der må gerne arbejdes med teorier omkring den betydning brandingen af Thy pt. har i form af 

blandt andet Cold Hawaii, Nationalpark Thy samt området THY generelt. Er det vigtige parametre 

som kan have betydning for og indflydelse på fremtidens indbyggere/beboeres valg af bolig og 

boligtype(r)? 

Der skal helt sikkert arbejdes en del med statistik, interviews og surveys blandt lokalbefolkningen 

i Hanstholm, for at afdække lokalbefolkningens egne vurderinger og ønsker til deres kommende 

boligbehov. Vi ønsker en så valid analyse samt efterfølgende konklusion som overhovedet muligt. 
 

Vi har tilmeldt os det lokale initiativ ”Fra Bybo til Thybo” og stiller dermed en gratis og møbleret 

bolig til rådighed i praktikperioden.  Desuden vil du blive inviteret til en masse fællesarrangemen-

ter sammen med andre praktikanter i Thy, hvor du kan prøve surfing, klatring, Alive Festivalen og 

meget mere. 

Lyder denne opgaven som noget for dig, så kontakt os gerne for at høre mere og lade os 

drøfte mulighederne for et eventuelt samarbejde. 
  

THISTED BOLIG Direktør: Chano Sauer     Bestyrelsesformand: Thomas Olsen 

Grydetorv 32    2161 6800        2276 2621 

7700 Thisted    cs@thistedbolig.dk       to@thomasolsen.dk 
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