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Kæmper for at udvide Lyseng Idrætscenter  Lokalavisen Aarhus
Nyhedsbrev

! Udebliver avisen Kontakt

Annoncer

Eavis

Menu

Lokalavisen Aarhus : Midt Nord Syd Vest

Afgiv din stemme: Hvem
skal vinde Aarhus
Takkerprisen 2016?

MEST LÆSTE
Frygtede blodprop: Julie sagde stop og smed 55 kilo
Rådmand jubler: Stort rederi flytter til Aarhus
Voldsomt røveri mod guldsmed: Politiet efterlyser
sølvgrå Audi
Politirapporten: Handicapscooter og bil i sammenstød
Klumme: Tag skyklapperne af på gågaden, tak!
Chefredaktørens kommentar: TV2regionernes
vildfarelse
Politirapporten: 17årig cyklist påkørt i Egå
Egern – en fryd for øjet

“Vi vil gerne skabe et center, hvor generationer kan mødes. Man kan måske sammenligne det lidt med et
gammeldags gadekær, hvor de lokale samles,” siger formanden for styregruppen, Leif Fisker Jensen

SENESTE NYT
Tre vejbump skal sænke farten i Gammel Egå

Kæmper for at udvide Lyseng Idrætscenter
Mange flere funktioner skal ind i et større Lyseng Idrætscenter. Over de kommende ni
måneder skal projektet tage form
AF CHRISTINA S. JOHANSEN

Endnu flere idrætsfaciliteter, end der allerede er, plus plads til lokalarkivet, en daginstitution, rum
til møder og kultur, samt ikke mindst et nyt kommunalt medborgercenter med bibliotek og
borgerservice.
Planerne er store for ombygningen af Lyseng Idrætscenter, og nu skal en styregruppe
konkretisere projektet helt ned i dybden, økonomien skal på plads, og så går jagten til sidst ind
på at skaffe penge til realiseringen af idéerne.
Styregruppen bag det nye tiltag består af HolmeHøjbjergSkåde Fællesråd, Fonden Lyseng
Idrætscenter, Højbjerg Gymnastik Forening, Lyseng Foreningsfitness samt Viby og Aarhus Syd
Taekwondo Klubber. Gruppen har frem til juni næste år til at nå i mål. Det bliver hårdt arbejde,
men formanden for styregruppen, Leif Fisker Jensen, er optimistisk.

Aarhus Takker: Iværksætter nomineret for store
tøjdonationer til hjemløse
Politirapporten: 17årig cyklist påkørt i Egå
Kæmper for at udvide Lyseng Idrætscenter
Skoleleder: ”86 procent er ikke nok for os”
Video: Med basketbjørnen på sidelinjen
Find din skole her: Så ensomme er eleverne i
folkeskolen
Trivsel i skolen: Elever er sjældent ensomme

TV

SENESTE NYT

MEST SETE

“Vi tror på mirakler, men vi tror ikke, at de kommer af sig selv,” siger han og fortsætter med at
fortæller om visionen:
“Vi vil gerne skabe et center, hvor generationer kan mødes. Hvor man ikke kun besøger
bibliotek/borgerservice eller tager til idræt, men hvor der også er kultur og en café. Det skal være
et sted, man naturligt har lyst til at mødes. Man kan måske sammenligne det lidt med et
gammeldags gadekær, hvor de lokale samles.”

Brutal video: Her slår røver guldsmed ned

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED LOKALAVISEN
AARHUS PÅ FACEBOOK

Samarbejde med kommune
Projektet ved Lyseng Idrætscenter er kommet til verden i kølvandet på den megen palaver om
placeringen af et nyt Højbjerg Bibliotek  en diskussion, som har kørt i mange år. Det blev i april
2015 slået fast, at det ikke skal ligge på Oddervej, og rådmanden for Kultur og Borgerservice,
Rabih AzadAhmad (R), var derefter åben for at kigge nærmere på Lyseng til bibliotekets
placering.

Kom med Bakken Bears
maskotten Grizzly på
arbejde

Well eller Helltesten: Som
en blegfed Michael ...

LÆSERNES EGNE VIDEOER
En tur med Søhesten
Søhesten er en lille båd med
plads til 12...

Styregruppen bag det nye projekt har derfor også arbejdet tæt sammen med folk fra Kultur og
Borgerservice i udarbejdelsen af de nye planer.
Og det har været “et vældigt positivt samarbejde,” som Leif Fisker Jensen udtrykker det.

Har brug for hjælpere

Har du set en ko blive malket
før?
JU og Arla malker jerseykøer
på Food Festival i...

Tanken er, at den erhvervsdrivende fond bag det nuværende Lyseng Idrætscenter, med det
logiske navn 'Fonden Lyseng Idrætscenter', skal stå som udlejer på hele det nye område. De
forskellige instanser lejer sig altså ind i bygningerne.
Men før det nye projekt overhovedet kan blive en realitet, har styregruppen brug for så mange
hjælpende hænder og hoveder som muligt.

Eleverne på Rundhøjskolen
synger "Ferie, ferie, ferie"
Hør eleverne på
Rundhøjskolen synge "Ferie,
ferie,...

Det kan du læse meget mere om på Facebooksiden Lyseng idræts og kulturkompleks.

UPLOAD DIN VIDEO HER!

http://aarhus.lokalavisen.dk/kaemperforatudvidelysengidraetscenter/Lokalenyheder/20161011/artikler/710119370/1449
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