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Høringssvar til Planstrategi 2015 fra arbejdsgruppen bag Multihus Hjortshøj 

 

Med Hjortshøj som en fortsat særdeles populær tilflytterby og et oplagt vækststed i Aarhus 

Kommune og dermed en del af kommunens Planstrategi 2015 og forslaget til ”Klog vækst frem 

mod 2050” ønsker arbejdsgruppen og støtteforeningen for Multihus Hjortshøj, at manglen på 

halfaciliteter i Hjortshøj tages med i de fremtidige planer for området. Indbyggertallet i Hjortshøj er 

steget med knap 40 % i løbet af de seneste blot 15 år, så behovet for en udbygning af faciliteterne er 

indlysende. 

 

Det er helt afgørende for byens fortsatte positive udvikling, at der skabes et sted, hvor borgerne kan 

mødes på tværs af alder og interesser for at dyrke forskellige former for idræt, deltage i kulturelle 

og sociale aktiviteter etc. Der findes i byen både et stærkt kulturmiljø og en stor interesse for andre 

idrætstilbud end udendørs fodbold, men kun en lille gymnastiksal fra da skolen blev opført i 1963 

og et gammelt forsamlingshus med plads til omkring 100 mennesker til at huse disse aktiviteter. Det 

er ikke tidssvarende faciliteter i en by med snart 4.000 indbyggere. 

 

Vi forestiller os, at multihuset, ud over at være rammen om de nævnte aktiviteter, kan rumme en 

cafe, der i skoletiden fungerer som kantine for elever og lærere; et sted, hvor byens daginstitutioner 

og de ældre kan komme i løbet af dagen, og hvor idrætsudøvere, biblioteksgængere, dansere og alle 

mulige andre kan mødes efter skoletid, når huset åbner op for diverse fritidsaktiviteter. Denne cafe 

forestiller vi os bliver drevet som en socialøkonomisk virksomhed, hvor blandt andre mennesker 

med særlige behov kan arbejde. Dermed bliver huset et vigtigt led i den aktive inklusion af 

eksempelvis beboerne i Andelssamfundets bogruppe 6, som allerede nu finder sted i byen. 

Endvidere forestiller vi os, at cafeen kan anvende lokalt dyrkede, primært økologiske grøntsager. 



Hjortshøj Multihus vil således passe perfekt ind i det store fokus på økologi og grøn fortætning, 

som findes i Aarhus Kommune og i forslaget til Planstrategi 2015: Vi arbejder sammen med Lokale 

og Anlægsfonden på at skabe et så grønt hus som muligt, bl.a. med brug af grønne energiløsninger, 

som Hjortshøj i kraft af Andelssamfundet i forvejen er kendt for. Huset skal være rekreativt 

forbundet med den nærliggende Virupskov og vil være det perfekte sted for unge og ældres 

tilfældige møder i cafeen og omkring faciliteterne for både organiserede og uorganiserede 

sportstilbud; stedet, hvor børnefamilier og andre kan hænge ud – det vil blive lokaliteten i Hjortshøj 

med ”gode legepladser, hvor forældrene kan få sig en kop kaffe eller dyrke friluftsfitness, mens 

børnene leger.” Og den kaffe er naturligvis økologisk, skænket i husets cafe som en del af det 

socialøkonomiske inklusionsprojekt. 

 

Her kunne også Hjortshøj Bibliotek placeres, gerne med borgerservice tilknyttet – herved kunne de 

tilbud, som forslaget til Planstrategi 2015 nævner s. 16 med et fokus på forstædernes og de 

fritliggende bysamfunds hendøende bycentre og dermed manglende mødesteder for indbyggerne 

netop i kraft af et aktivt multihus for hele byen få den hjælpende hånd, som kataloget  stiller i 

udsigt. Hjortshøj Landsbyforum skrev i et høringssvar til kommunens nye politik for Borgerservice 

og Biblioteker i december 2014 blandt andet følgende:  

 

Vi har i Hjortshøj gennem længere tid arbejdet på at etablere et multihus, der vil kunne rumme det 

lokale bibliotek, lokalarkiv med mere, eller med andre ord: det lokale medborgercenter – sammen 

med de indendørs idrætsfaciliteter, der ingen findes af i Hjortshøj. Derved vil medborgercentret 

blive brugt af alle grupper af byens borgere, unge som gamle, læseheste og sportsfolk. Det vil give 

tiltrængt plads til idræt, musik og teater, foredrag og ensom fordybelse i bibliotekets materialer, 

læsegruppers møder, unges hjælp til ældres digitale borgerskab eller omvendt – selv fællesrådet vil 

her få et sted at mødes. Vi så gerne, at stedet også rummede et udvidet tilbud om borgerservice. Vi 

arbejder tæt sammen med Virupskolen og de forskellige lokale foreninger om projektet, og håber, at 

kommunen vil tage det med i disse overvejelser om en ny politik for Borgerservice og Biblioteker.  

  

Det er en vision, som vi håber snarest muligt kan realiseres, og som vi ønsker tænkt ind i 

Planstrategi 2015 og siden i Kommuneplan 2017. Aarhus Byråd gav i efteråret tilsagn om 4 mio. kr. 

til multihuset, som dermed allerede er en del af de officielle tanker om fremtidens Hjortshøj. 

 

På arbejdsgruppens vegne 



Bjarne S. Bendtsen / www.multihushjortshøj.dk 


