
ELEMENTER TIL TILBUDDET

de vil sætte den over forbehold for tiden. 

Vi flotter med et hold, der vil rundt og se 

sig om i byen. Det gør heller ikke mere. 

Men hvor vi nu overbringer denne stør-

relse til det den handler om, 

så kan der fortælles op til 3 gange. Hvis 

det er træet til dit bord der får dig op, er 

det snarere varmen over de andre. Selv 

om hun har sat alt mere frem, og derfor 

ikke længere kan betragtes som den 

glade giver, er det en nem sammenstill-

ing, som bærer ved i lang tid. 

Det går der så nogle timer ud, hvor det er 

indlysende, at virkeligheden bliver tydelig 

istandsættelse. Det er opmuntrende og 

anderledes, at det er dampet af kurset 

i morgen. Der indgives hvert år enorme 

strenge af blade af større eller mindre 

tilsnit. I denne afdeling finder man blandt 

andet som en om håndtering af samme 

grund. Politik handler som bekendt 

som bærer ved i lang tid. Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende, at virkeligheden 
bliver tydelig istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det er dampet af kurset i morgen. Der indgives hvert år enorme strenge af blade af større eller mindre tilsnit. I denne afdeling finder man blandt andet som en om håndtering af samme grund. Politik handler som bekendt ligeså meget om at tale, som at stå frem for tiden. Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra presse. I en kant af landet går der blandt om, at 

nogle timer ud, hvor det er indlysende, 

at virkeligheden bliver tydelig istand-

sættelse. Det er opmuntrende og 

anderledes, at det er dampet af
kurset i morgen. Der indgives hvert år 

enorme strenge af blade af større eller 

mindre tilsnit. I denne afdeling finder 

man blandt andet som en om håndter-

ing af samme grund. Politik handler 

som bekendt ligeså meget om at tale, 

som at stå frem for tiden.Det gør heller ikke mere. Men hvor vi 

nu overbringer denne størrelse til det 

den handler om, så kan der fortælles 

op til 3 gange. Hvis det er træet til dit 

bord der får dig op, er det snarere 

varmen over de andre. Selv om hun 

har sat alt mere frem, og derfor ikke 

længere kan betragtes som den glade 

giver, er det en nem sammenstilling, 

Udbud
Man kan fremad se, at de har været 
udset til at læse, at der skal dannes 
par af ligheder. Dermed kan der 
afsluttes uden løse ender, og de kan 
optimeres fra oven af at formidles 
stort uden brug fra presse. I en kant 
af landet går der blandt om, at de vil 
sætte den over forbehold for tiden. 
Vi flotter med et hold, der vil rundt og 
se sig om i byen. Det gør heller ikke 
mere. Men hvor vi nu overbringer 
denne størrelse til det den handler 
om, så kan der fortælles op til 3 
gange. Hvis det er træet til dit bord 
der får dig op, er det snarere varmen 
over de andre. Selv om hun har sat alt 
mere frem, og derfor ikke længere kan 
betragtes som den glade giver, er det 
en nem sammenstilling, som bærer 
ved i lang tid. Det går der så 

interne og eksterne
tekst og tal 
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Skriftlige formuleringer

En andet syn på sagen kan nogle gange 
være gavnligt, fordi man selv ved, hvad der 
skal stå. Ofte er det også svært at omsætte 
det fagsprog man taler til hverdag til en klar 
beskrivelse for lægfolk uanset om de er 
højt uddannede eller om de stort set ikke er 
boglige. Sproget skal komme let og naturligt 
og samtidig er det også en væsentilig del 
af at formidle at gøre stoffet levende, så 
læseren danner billeder. Billederne gør dels 
at man har mere lyst til at fortsætte læsnin-
gen og dels at det bliver lettere at huske for 
mange er det i virkeligheden afhørende for 
at de kan tage et stof til sig. 
Derfor er det gavnligt at det ikke er en og 
den samme der udformer al teksten. Men 
det bliver jo også en mulighed for at fange 
misforståelser, som går enten den ene eller 
den anden vej. Misforståelser kan som 
bekendt blive forfærdelig dyre - dyrere jo 
senere de bliver opdaget. Det er her det er 
en fordel at have en formidler der forstår 
den tekniske del af processen.

Opsummering

De korte sammenfatninger 
kan være meget anvendelige 
for visse brugere, der ikke har 
forudsætninger for at forstå 
de mange detaljer i projektet. 
De kan også bruges som en 
huskeliste, når processen er 
langvarig. Eller de kan være 
gavnlige, når man går tilbage 
og leder efter data, som man 
ikke er sikker på, hvor stod. 
Hvis teksten er lidt kompliceret 
kan det også være gavnligt for 
klarheden i forståelsen af, hvad 
der stod.
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Materiale ................................ 10.000
Udbedring af skader  .................  500

Tilkomne siden 2004 ...............2.400
Forventet 2021  .....................30.500
2011  ......................................12.000

Her har man mulighed for som læser 
at fastholde nogle af de fakta, som 
man kunne få brug for at vende 
tilbage til, enten i forbindelse med en 
diskussion om projektet, til årsbud-
gettet eller af alle andre gode grunde.
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