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LUMO Arkitekter - Profil
LUMO Arkitekter er en ung internationalt orienteret tegnestue med fokus på innovative idéer og udfordrende og oplevel-
sesrig arkitektur.
Tegnestuen udvikler projekter, der gennem fælles erfaringer og den enkelte medarbejders kompetencer, er forankret i 
den gode idé, stedets poesi og opgavens særegne karakter. Vi henter vores inspiration i krydsfeltet mellem intuition og 
erfaring. Gennem nuanceret arbejde med lys, materialitet og skala skabes en menneskelig, bæredygtig og æstetisk værdi 
i det enkelte projekt. Målet er at skabe vedkommende og bæredygtig arkitektur med klare holdninger og en ambition om 
at skabe de optimale rammer omkring menneskers udfoldelse. 
Vi søger et godt og innovativt arbejdsmiljø, hvor der er plads til store tanker, mangfoldighed og tid til udvikling og fordy-
belse.

Tegnestuen - Praksis
LUMO Arkitekter arbejder i hele arkitektfagets spekter og leverer professionel rådgivning og ydelser fra konceptudvikling 
over projektering til realisering.
Vores projektteams sammensættes specifikt ud fra en grundig vurdering af det respektive projekts behov og bygherrens 
og brugernes ønsker. Endvidere tilknyttes en gennemgående projektleder, der deltager aktivt i projektudviklingen fra skit-
sering til det færdige byggeri realiseres. Denne proces optimerer et dynamisk projektforløb uden informationstab og styrker 
de arkitektoniske intentioner og kvaliteter samt sikrer at budgetter og tidsplaner overholdes.
Tegnestuens kompetencer og specialviden udvikles løbende i et tæt samarbejde med såvel danske som internationalt 
førende samarbejdspartnere og specialister fra andre brancher for konstant at udfordre vores designproces og inspirere 
til ny innovativ arkitektur.

Bæredygtighed - Miljøpolitik
LUMO Arkitekter vægter bæredygtighed højt og har som mål altid at være på forkant med udviklingen indenfor miljømæs-
sige hensyn, integration af energirigtige løsninger og bæredygtige processer. Målet er en nytænkende og bæredygtig 
arkitektur med klare miljømæssige holdninger og en ambition om at skabe optimale fysiske rammer med omtanke.

Rådgivningscentre for Kræftens Bekæmpelse
Vi ser det som en stor medmenneskelig og samfundsmæssig opgave at være med til at skabe og nytænke de fysiske og 
sociale rammer omkring en Skandinavisk fortolkning af ”Maggie Centrene” i dansk kontekst.

LUMO Arkitekter har, som eksterne konsulenter, tilknyttet Passivhus.dk (specialist i bæredygtighed og plusenergibyggeri), 
Aalborg Universitet – Mette Blicher Folmer, Ph.d. Studerende i ”Helende Arkitektur” og Connie Timmermann, Implemente-
ringssygeplejerske på medicinsk afdeling på Regionshospitalet i Horsens.
Konsulenterne er valgt til at supplere hinanden, så alle opgavens discipliner varetages med den nødvendige viden, krea-
tivitet og nytænkning.

Projektteamet vil fra begyndelsen arbejde tværfagligt og løsningsorienteret frem mod at skabe et medmenneskeligt, bære-
dygtigt og arkitektonisk lyspunkt for den fremtidige udvikling af rådgivningscentre for kræftramte - et unikt og bæredygtigt 
aftryk.

Vi ser frem til samarbejdet!


