
Multihus Hjortshøj 

• Hvad er Multihus Hjortshøj ?  
– Byens nye aktivitetssted for 0-100 årige! 
– Center for byens idræts- og kulturaktiviteter  

• Hvem er Multihusgruppen ? 
– En lille gruppe frivillige ildsjæle der arbejder på at (undersøge 

mulighederne for at) etablere et Multihus i Hjortshøj 

• Hvad laver Multihusgruppen ? 
– Undersøger beboernes behov f 
– Forsøger at rejse midler til Multihuset og støtte fra politikere 
– Samarbejder med øvrige lokale interessenter og foreninger 
– Engagerer byens borgere i arbejdet = uformel organisation 

 



Nøgletal fra Multihusets 
spørgeskemaundersøgelse i 2014 

Formål:  

At undersøge borgeres behov for et 
idræts- og kultur sted 



Besvarelser 

• 224 valide besvarelser fra husstande 

• 846 personer ud af 3298 beboere = 25%  

• Aldersfordeling i respondenter husstand 
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Deltagelse i aktiviteter 

• 45 %  dyrker idræt eller sport i en forening 
UDENFOR Hjortshøj by 

• 33 %  deltager i kultur/foreningsaktiviteter 
UDENFOR Hjortshøj by 

• Resten (22 %) spurgte vi 

 

 

 

 

 

Hvorfor deltager du ikke i aktiviteter ? Kultur Idræt 
Der er ingen mulighed for det i lokalområdet 36% 37% 
Der mangler et tilbud til netop dét, jeg godt kunne tænke mig 26% 44% 



Aktivitetsønsker 

• Top 10 aktivitetsønsker af 224 besvarelser 

 

 

 

 

 

 
• I alt  2155 potentielle medlemsskaber fordelt på 20 forskellige 

aktiviteter 

 

 

Koncerter 91% 204 

Foredrag 90% 202 

Fitness 67% 151 

Gymnastik 62% 140 

Diverse dans 60% 134 

Vin/øl/whisky/kaffe smagninger 59% 132 

Kunstudstillinger 58% 131 

Musisk aktivitet 57% 128 

Badminton 56% 126 

Kreativitet/kunst 55% 124 



Tilkendegivelser 

• Ønsker at bidrage - antal: 

 

 

• Økonomisk støtte: 135.000 kroner 

• Deltagelse under projektfasen: 181 

• Deltagelse i driften:   374 

 

Økonomisk 71 

Materielt 8 

Frivilligt ulønnet arbejde 126 



Skole og Multihus 

• Skolens byggeproces er første fase af 
Multihuset 

• Byggeriet indrettes efter at kunne udvides 

• God chance for at kunne skaffe midler når der 
først er en bygning 

• Alt i alt den perfekte løsning for hele byen! 

 


