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FORENING 

Af Mette Heilskov

mehe@stiften.dk

HØJBJERG: Den endelige be-
slutning om Højbjerg Biblio-
teks fremtid er trådt et skridt 
nærmere. 

En lokal forankret styre-
gruppe bestående af Fon-
den Lyseng Idrætscenter, 
Holme-Højbjerg-Skåde 
Fællesråd, Højbjerg Gym-
nastikforening, Højbjerg-
Lyseng Foreningsfitness 
samt Viby og Aarhus Syd 
Taekwondo Klubber, har 
fået en frist af Aarhus Kom-
mune til at finansiere en 
udvidelse af Lyseng Idræts-
center, så der bliver plads til 
både idrætsfaciliteter, bib-
liotek, borgerservice, med-
borgerhus og daginstituti-
on. 

Pengene skal findes, og 

Fond og foreninger 
har store planer  
for Lyseng
Lokale kræfter kæmper for et udvidet Lyseng Idrætscenter  
med flere idrætsfaciliteter, bibliotek, borgerservice  
og daginstitution. De har otte måneder til at finde pengene.

Idrætscenteret ved siden af Lyseng Svømmebad ser idag således ud - og det er det,  
som lokale foreninger ønsker at udvide.  Arkivfoto: Axel Schütt

HØJBJERG: En udvidelse af 
Lyseng Idrætscenter er i dis-
se måneder ved at tage form 
på papiret. Fremtidens Ly-
seng skal udover idrætshal, 
svømmehal og sportsfacilite-
ter også indeholde bibliotek, 
borgerservice, medborger-
hus og daginstitution. Nav-
net Lyseng Idrætscenter vil 
derfor ikke længere dække, 
og nu har styregruppen bag 
projektet bedt deres lokale 
medborgere om at byde ind 
med forslag. Styregruppen, 
der består af Fonden Lyseng 
Idrætscenter, Holme-Høj-
bjerg-Skåde Fællesråd , Høj-
bjerg Gymnastikforening, 
Højbjerg-Lyseng Forenings-

fitness samt Viby og Aarhus 
Syd Taekwondo Klubber har 
stillet en pengepræmie på 
5000 kroner på højkant til 
den eller de, der kan finde på 
det helt rette navn. Navnet 
skal helst afspejle flest muligt 
af centrets mange forskellige 
funktioner, og så skal det ger-
ne ligge godt i munden. Alle 
kan deltage, som privatper-
soner, foreninger eller skole-
klasser, og der kan fremsen-
des lige så mange forslag, som 
fantasien rækker til.

Forslag kan sendes til mai-
ladressen konkurrence@ly-
seng-idraetscenter.dk frem 
til 14. november.

mehe

Konkurrence om 
Lysengs nye navn

»
Det er politisk 

besluttet, at 

biblioteket skal ligge 

ved Lyseng, i det 

omfang det lykkes at 

skaffe finansiering

ROLF HAPEL, forvaltningschef

AARHUS: Hver onsdag i oktober og november måned kan 
man komme forbi Akupunktur-klinikken i Frederiksgade 
og få en afslappende omgang øre-akupunktur. U

den tidsbestilling kan man tage plads og nyde stilheden, 
som nålene hurtigt tilfører kroppen. Hele seancen varer ca. 
30 minutter og har effekt på stress, angst, og depression. Aku-
punktør Petro Mielczarek har mere end 15 års erfaring med 
teknikken og kalder sit arrangement for »Stillerum med aku-
punktur«. Alle er velkomne. 

, STILLERUM MED AKUPUNKTUR PÅ AKUPUNKTUR I AARHUS

Frederiksgade 79, 79, 2. sal. Hver onsdag i  oktober og november klokken 17. Gratis. 

AKUPUNKTUR

Slip af med efterårsskavankerne 

AARHUS: Lars David Lauridsen laver vin og cider af de mange 
æbler, der lige nu har i naturen og haverne. Og det vil han ger-
ne lære fra sig på et Smag på Aarhus Stafetten arrangement i 
Dome of Visions torsdag 27. oktober.

Lars David Lauridsen fortæller om, hvordan han brygger 
vin og hans erfaringer med det. Han er blandt andet brygger 
for Den Gamle By. 

Han rådgiver også om, hvordan folk kommer i gang med 
at brygge, og hvad der skal til.

Og så er der selvfølgelig også smagsprøver.

,LÆR AT BRYGGE VIN

Dome of Visions, Inge Lehmanns Gade 2, Aarhus Havn. 27. oktober kl. 17-19.

BYLIV

Bryg vin af naturens frugter

AARHUS: Dagene bliver 
kortere, og den mørke 
tid fylder mere i døg-
net. Snart skifter vi til 
vintertid, og så bliver 
det lidt lysere om mor-
genen, men til gengæld 
hurtigere mørkt om ef-
termiddagen. Uanset 
hvornår man færdes i 
dagens ydertimer, er det 
en rigtig god idé at sør-
ge for at blive set i trafik-
ken. Derfor år slår IKEA 
Aarhus et slag for sikker 
trafik, og på Årets Re-
fleksdag, 27. oktober, 
uddeler varehuset 200 reflekser til deres første 200 kunder, 
fra kl. 16. 

Hvis du bruger reflekser i trafikken, når du færdes som fod-
gænger eller cyklist, nedsætter du risikoen for at blive overset 
af en bilist med op til 85 procent.

, REFLEKS UDDELING, IKEA AARHUS

Graham Bells Vej 9-11, Aarhus N., 27. oktober, kl. 16, gratis.

BYLIV

AARHUS: Op mod hver fjerde bil skrottes ulovligt, og ofte 
uden sikkerhed for, hvor bly, gammel olie og andre farlige stof-
fer ender. Flere tusinde biler skrottes således endten via ikke-
autoriserede autoophuggere med stor risiko for ukorrekt mil-
jøbehandling, eller via ulovlige affaldsbehandlere, der sælger 
bilerne til udlandet, eller simpelthen efterlades i vejkanten. 

Derfor afvikler Miljøstyrelsen informationskampagnen 
»skrot-uvidenheden.nu«, der blandt andet indeholder et de-
monstrationsevent, 27. oktober på Bispetorv, hvor alle ved 
selvsyn kan se, hvilke farlige elementer og komponenter en 
bil indeholder, og ikke mindst hvordan man skal skaffe sig af 
med sin udslidte vogn på den rigtige måde.

, SÅ MANGE GIFTSTOFFER INDEHOLDER DIN BIL, BISPETORV

Bispetorvet, Aarhus C., 27. oktober, kl. 13 - 17, gratis.

Dissektion af skrotklare biler
BYLIV

Bliv set i mørket

IKEA uddeler gratis reflek-
ser til de første 200 kunder 
27. oktober. PR-foto.
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En udvidelse af Lyseng vil give plads til et kampsportscenter samt flere faciliteter til gymnastik og fitness.  
Samtidig vil der blive bygget lokaler til Højbjerg Bibliotek, borgerservice, medborgerhus og daginstitution. Arkivfoto: Axel Schütt

Af Mette Heilskov

mehe@stiften.dk

HØJBJERG: At en daginsti-
tution indgår i planen om at 
udvide Lyseng Idrætscenter 
er et ønske fra Aarhus Kom-
mune. Her ønsker man at 
flytte Børnehaven Rygården 
fra den nuværende adresse på 
Elverdalsvej. Det fortæller Ti-
na Degn Rasmussen, chef for 
Planlægning i Børn og Unge.

»Bygningerne er i en stand, 
hvor vi på kort sigt skal gøre 
noget ved dem. Derfor har vi 

kigget på, om det giver mere 
mening at se institutionen i 
sammenhæng med andet. Og 
vi mener, at der vil være en sy-
nergi i at placere en instituti-
on sammen med blandt an-
det idrætsfaciliteter og bibli-
otek,« fortæller hun.

Aarhus Kommune ejer 
bygningerne på Elverdalsvej, 
hvor Børnehaven Rygården 
bor i dag. Og ved en flytning, 
vil børnehaven fortsat bo i eg-
ne lokaler, sandsynligvis ved 
at købe sig ind i en ejerlejlig-
hed i det nye byggeri ved Ly-

seng.
Det flugter med den linje, 

Børn og Unge tegner andre 
steder i kommunen for tiden 
ved at flytte institutioner til 
kommunalt ejede lokaler.

Pengene til flytningen af 
Rygården er bevilget, så flyt-
ningen står ved magt, uanset 
bibliotekets skæbne.

Den nye institution for-
ventes at få plads til fire bør-
negrupper. Det er en lille ud-
videlse i forhold til i dag, hvor 
Rygården har plads til 60 
børn.

Børnehave får  
nye rammer i Lyseng
I en udvidelse af Lyseng Idrætscenter er en daginstitution tænkt  
ind i planen. Aarhus Kommune vil flytte Børnehaven Rygården.

projektet formes, inden ud-
gangen af juni næste år.

»Vi sluttede arbejdet med 
kommunen før ferien og har 
en lang række opgaver at ta-
ge fat på, nu hvor vi har sam-
mensat en styregruppe om-
kring projektet,« fortæller 
Carl Nielsen, formand for 
Holme-Højbjerg-Skåde Fæl-
lesråd.

Aarhus Kommunes for-
valtningschef for borgerser-
vice og biblioteker, Rolf Ha-
pel, bekræfter, at kommu-
nen er klar til at flytte Høj-
bjerg Bibliotek og borger-
service med over i et udvi-
det Lyseng.

»Det er politisk besluttet, 
at biblioteket skal ligge ved 
Lyseng, i det omfang det lyk-
kes at skaffe finansiering,« 
fortæller han.

I så fald vil biblioteket bo 
til leje, ligesom det sker i dag 
på Oddervej 74.

Lokalområdet skal bære

Planerne om at udvide Ly-
seng og inddrage bibliote-
ket i byggeriet kan blive en-
den på de lange overvejelser, 
kommunen har haft om bib-
liotekets fremtid. 

Oprindeligt ønskede byrå-
det at placere et nyt bibliotek 
og borgerservice i et større 
byggeri ved Oddervej 80, men 
forslaget mødte mange lokale 
protester. 

Derfor tog politikerne det af 
bordet i 2015, og allerede den-
gang anbefalede kulturråd-
mand Rabih Azad-Ahmad at 
finde en privat investor, der 
vil opføre et nyt byggeri ved 
Lyseng, som kommunen kan 
leje sig ind i.
En opgave som lokale kræf-
ter nu forsøger at løse.
»I diskussionen om Odder-
vej var fonden, fællesrådet 
og foreningerne enige om, 
at det var en dårlig placering. 

Fonden ejer i dag idrætscen-
tret og finansierede i sin tid 
hallen ved at samle lokale 
penge ind. Derfor er det me-
get naturligt, at fonden vil gå 
ind som bygherre på projek-
tet,« siger Carl Nielsen.  

Nybyggeriet, der skal byg-
ges sammen med den eksi-
sterende hal og svømmehal, 
vil i runde tal ligge omkring 
3500 kvadratmeter.

Og hvor skal pengene kom-
me fra?

»Det kan vi ikke sige end-
nu. Vi skal ud til både loka-
le virksomheder og fonde. 
Vi undersøger alle mulighe-
der, og vi er optimister,« siger 
Carl Nielsen.


