
Multihus Hjortshøj
Et nyt samlingssted  
for idræt og kultur

Køb en folkeaktie og 
støt Multihus Hjortshøj

www.multihushjortshøj.dkwww.multihushjortshøj.dk

Flere end  

600  
støtter projektet  

– gør du? 

Der er blevet talt om og kæmpet for et multihus i Hjortshøj i årevis, men nu er vi 
tættere på end nogensinde. Der er politisk velvilje til at støtte projektet, hvis vi viser, 
at byen virkelig VIL projektet. Derfor sætter vi nu folkeaktier til salg, så vi kan nå 
målet om 1,5 mio. kroner inden 1. juli. 

Multihus – eller pengene tilbage

Som køber bliver du (hvis du ønsker det) vist blandt husets sponsorer, når huset 
står færdigt. Og hvis huset mod forventning ikke bliver realiseret, får du hele 
beløbet tilbage.

Vi udbyder folkeaktier i tre klasser:

Det er også muligt at give et bidrag til projektet via DGI og dermed få skattefradrag 
for din støtte. 

Meld dig ind i Støtteforeningen

Du kan også vise din støtte via et medlemskab af Støtteforeningen for Multihus 
Hjortshøj. Det koster kun 100 kroner pr. person for et år. Du bliver medlem af støtte-
foreningen på hjemmesiden eller ved at overføre 100 kroner via MobilePay til 2245 
8530 (skriv din emailadresse i kommentarfeltet).

Bronze:      1500 kr.

Sølv:        2500 kr.

Guld:       5000 kr. 

Køb din aktie på www.multihushjortshøj.dk



Nu skal det være! 

Hjortshøj vokser, men faciliteterne for idræt og kultur er ikke fulgt med. Det har vi 
nu chancen for at lave om på.  Lykkedes det os at indsamle 1,5 mio. kroner lokalt, 
har vi finansieringen på plads. 

Derfor har vi brug for din hjælp – så køb en folkeaktie og vær med til gøre projektet 
til virkelighed: Et hus, der kan benyttes af alle aldersgrupper, til mange forskellige 
aktiviteter og som mødested for byens borgere. 

Hvor skal Multihuset ligge?
Vi vil binde Hjortshøjs skole, kultur- og idrætsliv sammen. Derfor skal Multihuset 
ligge i forlængelse af skolen, på en del af den eksisterende parkeringsplads og den 
lille boldbane.

Hvad skal huset indeholde?

Vi vil skabe et hus, der bliver et naturligt samlingspunkt for alle byens borgere. 
Vi arbejder for et hus på 2.300 kvadratmeter, som indeholder:

• Multisal med plads til fx foredrag, møder, dans osv.  
• Idrætshal, 40 x 20 m (håndboldbane) med tilskuerrækker og mulighed for inddeling
• Cafe og køkken
• Klublokale til Virup IF
• Omklædningsrum
• Fitnesscenter
• Udendørs aktivitetsareal

Hvornår skal multihuset bygges?
Skal vi fastholde den politiske opbakning til projektet, skal vi handle nu. Derfor har vi 
sat en deadline 1. juli for den lokale indsamling. Så forventer vi, at byggeriet kan gå i 
gang i starten af 2018, og Multihus Hjortshøj stå færdigt inden udgangen af 2018.

Tilsagn om tilskud fra Aarhus kommune

Tilsagn om kapitalisering af busdrift til Hårup

Lånoptagelse hos Kommunekredit

Tilskud fra diverse fonde 

Lokal indsamling, herunder folkeaktier 

Hvem skal betale?
Finansieringen af projektet er en stor opgave, men vi er tæt på målet. Med 1,5 mio. 
kroner fra lokalsamfundet, kan vi få den sidste brik på plads. 

Den samlede finansiering ser sådan ud: 

Tilsagn om tilskud fra Aarhus kommune 4,0 mio. kr.
Tilsagn om kapitalisering af busdrift til Hårup, Aarhus Kommune 5,7 mio. kr.
Lånoptagelse hos Kommunekredit 6,8 mio. kr.
Tilskud fra diverse fonde 0,5 mio. kr.
Lokal indsamling, herunder folkeaktier 1,5 mio. kr  

Samlet anlægssum 18,5 mio. kr

Uden multihus – ingen forbedring af idrætsfaciliteter

Virupskolen skal udvides, men der er ingen planer om at forbedre  
idrætsfaciliteterne. Så bliver multihuset ikke realiseret, skal byens børn  
fortsat bruge en del af deres idrætstimer i bussen til Hårup. 


