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AARHUS: Lokalbibliotekerne 
lever og har det godt side 
om side med Dokk1, skrev  
vi for nylig i avisen. Vi kan 
tilføje, at blandt de i alt 18  
lokalbiblioteker arbejdes der 
aktuelt på at flytte tre af dem 
til nye adresser med bedre 
lokaler, nemlig i Gellerup, 
Beder-Malling og Højbjerg.

Bibliotekerne spiller en 
væsentlig rolle som med-
borgercentre, og derfor kom-
mer byrådet også til at drøf-
te i fremtiden, om der skal 
afsættes penge til yderligere 
nye lokalbiblioteker i takt 
med, at kommunen vokser.

I første omgang er der som 
sagt planer om at flytte bib-
liotekerne i Gellerup, Beder-
Malling og Højbjerg ind i nye 
lokaler og fællesskaber med 
de lokale idrætsforeninger.

Gellerup er længst.
Finansieringen er på plads 

til at flytte Gellerup Bibliotek 
ind i et kommende Bevægel-
seshus og Bibliotek. Det ved-
tog byrådet på sit sidste mø-
de før jul. Første spadestik til 
det nye byggeri ventes i løbet 
af foråret.

Egelund er et andet projekt
Ifølge kulturrådmand Rabih 
Azad-Ahmad (R) er et andet 
projekt under overvejelse i 
Beder-Malling, hvor idræts-
foreningen BMI er drivkraft 
for et projekt om at flytte 
biblioteket fra Beder til Ege-
lund Idrætscenter, som lig-
ger mellem Beder og Mal-
ling. BMI skal i givet fald væ-
re bygherre og leje lokaler ud 
til kommunen.

- Der arbejdes med forskel-
lige former for finansiering, 
siger rådmanden, der forven-
ter, at projektet lykkes.

Det samme gør forman-
den for byrådets kulturud-
valg, Steen Bording Ander-
sen (S):

- Der ligger nogle penge fra 
tidligere politiske aftaler, li-
gesom BMI har nogle mid-
ler og man vil søge Lokale og 
Anlægsfonden. Hvis det fal-
der i hak, mangler der ikke så 
meget, for at det kan realise-
res, siger Steen Bording An-
dersen (S), der selv bor i lo-
kalområdet.

Lyseng vil gerne
I Højbjerg faldt et tidligere 
projekt for nogle år siden om 
at flytte Højbjerg Bibliotek 
få meter til en ny adresse på 
Oddervej. I stedet kom Fon-
den Lyseng på banen med en 
idé om at bygge et bibliote-
ket og medborgerhus sam-
men med idrætscentret på 
Lysengvej.

- I Højbjerg er det ideen, 
at Lyseng er bygherre, og 
at kommunen skal leje sig 
ind. Jeg synes, at biblioteker 
ved idrætscentre giver rig-
tig meget synergi. Hvis man  
for eksempel skal aflevere 
eller hente sit barn fra idræt 
er der samtidig mulighed  
for at gå på biblioteket og 
læse en bog eller at møde 
andre og deltage i aktivite-
ter i det lokale medborger-
center, siger Rabih Azad- 
Ahmad.

Byrådmedlem Hans Skou 
(V) er medlem af kulturud-
valget og som formand for 
Fonden Lyseng samtidig en 
central spiller i planer i Ly-
seng:

- Der er god fremdrift i 
 planerne. Alle regner på 
projektet lige nu for at få 
enderne til at nå sammen. 
Tanken er, at Fonden skal 
være bygherre på lokaler 
til bibliotek og borgerser-
vice, som så skal bo til leje.  
Samtidig vil Børn og Un-
ge nok selv bygge en dag-
institution ved siden af i  
en selvstændig "ejerlejlig-
hed".

Nyt samlingssted
Sallingfondene har doneret 
10 millioner kroner til idræts-
faciliteter, og Hans Skou ser 
gerne et samlet projekt, der 
også binder de nye lokaler 
sammen med den kommu-

nale svømmehal i form af et 
fælles ankomstcenter.

- Der er rigtigt meget syner-
gieffekt i at have både biblio-
tek med borgerservice, idræt 
og daginstitution tæt ved 
hinanden. Vi vil få et sam-
lingssted for lokalområdet og 
gode mødelokaler. Flere par-
keringspladser bliver også et 
behov, fordi der allerede nu 
kan være trængsel. Det hele 
skal samles i en ny lokalplan, 
fortæller Hans Skou.

Denne form for sammen-
tænkning af flere funktioner 
passer også kulturrådmand 
Rabih Azad-Ahmad rigtigt 
godt.

- Det er uhyre vigtigt, at 
Aarhus har bæredygtige lo-

kalsamfund, hvor borgerne 
har et centralt sted, de kan 
mødes og være sammen - 
nemlig på biblioteket, som 
lokal kulturinstitution og so-
cialt samlingssted, siger råd-
manden.

Folkebiblioteker i 100 år
Udvalgsformand Steen Bor-
ding Andersen er enig i at 
skabe lokaler, hvor lokalom-
råder kan samles om fore-
drag, aktiviteter og møder.

- Biblioteket som med-
borgercenter er et fantastisk 
koncept. Vi ser ikke mange 
andre kulturinstitutioner i 
samfundet, der på samme 
måde rammer alle grupper 
i samfundet. I mange kultur-

institutioner kommer først 
og fremmest middel- og 
overklassen. Men i bibliote-
kerne kommer alle - også de 
udsatte og hjemløse, som vi 
ser det i Dokk1. Det synes jeg 
er fantastisk at mindes om 
her i 100-året for de første 
folkebiblioteker i landet, si-
ger Steen Bording Andersen.

Ønsker om nye biblioteker
Og så er der fremtiden, hvor 
Rabih Azad-Ahmad gerne 
ser en budgetmodel, så der 
automatisk afsættes penge til 
nye biblioteker, i takt med at 
kommunen vokser.

- Når Lisbjerg er fuldt ud-
bygget, vil byen huse 25.000 
borgere og Nye måske 7.000 
borgere stigende til 15.000 
borgere, er vi også nødt til at 
have biblioteker og borger-
service der, mener rådman-
den.

Samme tanker har Hans 
Skou:

- Jeg er ikke uenig med Ra-
bih. Vi bør have budgetmo-
del for biblioteker på samme 
måde, som vi bør have det for 
idrætsfaciliteter, mener Hans 
Skou.

Både Venstre og Radikale 
har tidligere foreslået byrå-
det at indføre budgetmodel-
ler på idrætsfaciliteter, men 
uden at kunne samle flertal 
for det.

Flere biblioteker på tegnebrættet
Flytteplaner for tre lokalbiblioteker i Aarhus og ønske om to nye biblioteker i den nordlige del af kommunen.

Beder Bibliotek står til at blive flyttet mod nord og halvvejs til Malling, hvis det lykkes idrætsforeningen BMi at finansiere nye lokaler. foto: Axel schütt

det er her ved egelund idrætscenter, at BMi og Aarhus Kommune 
tænker biblioteket flyttet til. foto: Axel schütt

fonden Lyseng arbejder også med en idé om at bygge til, så man 
kan huse det lokale bibliotek og borgerservice. foto: Axel schütt


