
Orienteringsmøde om
kommende Multihus

i Frederikshavn by



VELKOMMEN



FFK Centret, tirsdag d. 28/3 2017

• Præsentation, FUF, Frederikshavn Kommunes Ungdoms Fællesråd v/ Henrik Carlsen

• Kort om MULTIHUS historien og Den Strategiske Udviklingsplan på Fritidsområdet

• Ideer og tanker om et ”Multicenter” i Frederikshavn v/ ArkiNord og 4 initiativtagere

• Lokale og Anlægsfondens eksempler til inspiration v/ Oliver Vanges, udv. konsulent

• Spørgsmål og debat. 

• Afrunding



Frederikshavn by år 2005

• Det Musiske Hus 

• Nyt Is Center 

• Arena Nord

• .

• MULTIHUS for alle typer foreninger, SUPER moderne, indrettet med ny teknologi



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS

INFORMATIONSMØDE 31/10 – 2006

•Velkomst ved Borgmester Erik Sørensen

•Hvorfor Multihus i Frederikshavn ved FUF’s formand Henrik Carlsen

•Visualisering af arkitektur og muligheder ved lektor Bo Stjerne Hansen Institutet 
for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet

•Multihuse i praksis, konsulent Holger Kortbek fra Lokale og Anlægsfonden

•Visioner for og erfaringer med DGI-huse, ved DGI’s formand for 
Nordjyllandskredsen Søren Konnerup

•Multihus set i forhold til Arena Nord ved direktør for Arena Nord Claus Pedersen

•Spørgsmål til indlægsholderne, ordstyrer Erhvervschef Jørgen Ove Jensen



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS

Multihus



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS – rum 1

Musik Møde Gymnastik Børneklub

Spejder Teater Ungdomsnetværk Ungdomsklub

Rollespil Fitness Computerklub Dans



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS – rum 2

Konference Gymnastik og Dans

Fitness Aftenskole

Børneaktiviteter Pensionistforening



Multihus og arenapark
idegrundlag og perspektiver

politik sundhedspolitik erhvervspolitik idræt og 
folkeoplysning

mål ”Danmarks 
motionskommune” 
nr.1

”Kommercielle events”

og erhvervsturisme

”Fra mursten til 
aktivitet”

delmål Sundheds eks-
perimentarium for 
børn og unge

Værdiskabelse for 
Arena Nord

Fremtidens 
foreningsliv

facilitet Helse og 
oplevelsespark.

Sundhed til alle

Motions- og 
oplevelsespark, 
træningshal, 
overnatning, 
mødefaciliteter

Foreningshus/multi-
hus



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS

Multihus – Ideen 3

Moderne hus med store vinduespartier, lyse indbydende og tidsvarende lokaler
Zoneopdelt med adgangskoder, som let slettes/ændres til brugere
Bestilling af lokalerne via internettet
Der kan afregnes betaling efter forbrug – gebyrpengeindtægt
Computeren ved, hvem der har været i zonerne. 
Elektronisk styring af lys og varme – altid tilgængeligt og klart 
Fladskærme ved indgang og ved lokalernes døre med navn og logo 
Foreningen i centrum  – spændende nytænkning med egen identitet
Mulighed for skabs og vægplads, som let kan ændres og tilpasses
Sengepladser – overnatningsmuligheder – KONFERENCER - stævner
Dette er banebrydende nytænkning og indførsel af nyeste digitale teknologi
Stor flexibilitet og sikkerhed - camera/web overvågning – mulighed for at se på 
nettet, ”sker der noget i dag” - tiltrækker unge brugere til at ”hænge ud”
Trådløs internet i hele bygningen - Integreret musik og video



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS - økonomi

Multihus - Økonomi
Forhold og lejemål

Helse 600.000,-
Sportsklubber 200.000,-
Politiske/musiske 150.000,-
FMEF 100.000,-
Rollespil 50.000,-
Amatørteater 50.000,-
Gym Studio 50.000,-
FG-90 25.000,-
Skakklub 25.000,-
Hobbyklub 25.000,-
Ungdomsnetværk 50.000,-
Aftenskoler 50.000,-

ÅRLIG husleje besparelser på lejemål  
2005-priser overslag kr. 1½ mio.
(Driftsomkostninger IKKE medtaget)

Forslag til Multihusbyggeri:

2.700 m2
Pris pr m2 10.000

Pris-idé
28 - 30 mio.
kunne fordeles:
12 mio. fra kommunen
14 mio. fra Loa-Fonden
4 mio. fra investorer/øvrige fonde

INTENTIONERNE ER TILSTEDE

Byggeriet kan opdeles i etaper – VISIONÆRT



Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

MULTIHUS - forslag



Hvem skal vi tiltrække?

1. Borgerne i Frederikshavn by
Børnefamilierne – De unge - De ældre – De ’bevidste’ -
Erhvervslivet (det nye, det gamle) 

2. Borgere og besøgende – Frederikshavn kommune
Tiltrækkes af aktivitet, handel, oplevelser, overraskelser

3. Besøgende – Nordjylland
Tiltrækkes af særlige oplevelser og arrangementer, særlige tilbud, det 
anderledes, image og stemning

4. Turister – Hele Danmark, norske og svenske turister
Tiltrækkes af særlige oplevelser og arrangementer, unikke og ’skæve’ 
højdepunkter, image



Sundhed & Idræt - Det gode liv
Eksperimenterende, anderledes samlingssted –

hele tiden i bevægelse og med fleksible tilbud

Kommunale og foreningsbaserede aktiviteter

- Scene og faciliteter til konferencer, større møder (dagsordenssættende: motion, foreninger ..)

- Multihal (selvstændig funktion og som supplement til ArenaNord)

- Ekstremsport aktiviteter og arrangementer 

- Servicecenter for ”Fremtidens foreninger”

Rammer og muligheder - Selviscenesatte aktiviteter (inde og ude)

- Åbne mødelokaler og evt. faste klublokaler (til udvalgte klubber)

- Klatrestang, skater rampe, faciliteter til udendørs kampsport, idrætslegeplads

- Eksperimentarium for børn og unge, Alternativ motions- og oplevlsespark

Private tilbud

- Sundhed, skønhed, velvære, fitness  

- Alternativt lægehus (zoneterapeut, healer, kiropraktor, xx-tandlæge …) 

- Private bureauer (Konference- og arrangements-, PR og sponsor-, vikar-)  

- Cafe, netcafé, IT- og rollespil 



De nye erhverv – De kloge hoveder
Den attraktive by at bo og arbejde i. 

God by at være ung i – byen med de skæve koblinger

SCENEN TORVET

LABORA-
TORIET

LEGE-
PLADSEN

Café/restaurant

Job-mødested 

Erhvervs- og 
planbutik

IT, lyd, lys-øvefaciliteter

Intelligent fitness, 
inde og udeIværksætter-

og udviklingspark

Kurser, skole

Kultur-erhverv
Kreative alliancer

Hal, sal og scene 
Events og turisme



Databehov

 Demografi i den nye kommune: tilgængelige data vedr. borgerne og 
virksomhederne  

 Relevante grunddata og politikker: sundhed, kultur, idræt, erhverv,  bosætning, 
turisme

 Øvrige relevante/beslægtede emner eller pointer 

 Aktuelt udbud og faciliteter, brugerunderlag, antal arrangementer, hvem deltager i 
hvad, suppleringsbehov

 .

 .

 FREMLÆGGES BYRÅDET I FREDERIKSHAVN KOMMUNE SENEST 2007



Frederikshavn, FFK Centret 2017

•ALT der er fortid – NU til nutiden…….



Frederikshavn, FFK Centret 2017

• Frederikshavn Kommunes Strategiske Udviklingsplan



Ide - oplæg 2017

• Frederikshavn Firmaklubber

• Gymnastikforeningen FG90

• JAM Frederikshavn Cheerleader

• DanceStudio



Frederikshavn, FFK Centret 2017

• ArkiNord v/ Søren Sørensen

• Lokale og Anlægsfonden v/udviklingskonsulent Oliver Vanges



Frederikshavn, FFK Centret, 2017

• Næste skridt…..

• Følg med hos FUF (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook)

• TAK FOR I AFTEN


