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i Arena Nord

Kære alle sammen

Jeg har glædet mig til i dag. Det er herligt at kunne byde jer alle sammen 
velkommen til informationsmøde om et Multihus i Frederikshavn. Det er 
herligt, at være med til at diskutere, hvilke perspektiver, der er i et 
Multihus og det er herligt at være med til at give børne- og 
ungdomsarbejdet i den nye storkommune en udstrakt hånd. 

Formand for FUF Henrik Carlsen lavede på et tidspunkt et power point-
oplæg, hvor visionen Multihus i Frederikshavn blev præsenteret. Og 
efter at have stiftet bekendtskab med det, kan jeg næsten se et 
Multihus for mig. 
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Store lyse, venlige lokaler med mulighed for fleksibilitet, samvær, 
fordybelse og spontanitet. Rum, hvor gensidig inspiration er kodeordet, 
og hvor mindre foreninger får muligheden for at være en del af noget 
større. 

Jeg kan se et foreningens hus, der appellerer til bredden, til det 
folkelige. Et Multihus, hvor der opstår nye netværk og samarbejder på 
tværs af traditionelt adskilte grupper. 

Børn og unge får i et Multihus muligheden for at snuse til flere 
forskellige tilbud – det bliver lettere at finde frem til netop den 
fritidsaktivitet, der passer helt præcist til den enkelte. En mulighed, der 
ikke må undervurderes. Dagens unge har et behov for at  zappe lidt 
rundt, inden de finder ro og inden de tænker på fællesskab.
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De er børn af en tid, hvor der ikke sættes en ære i at være fælles om at 
gøre hovedrent om foråret, om at klippe græsset på banen eller om at sy 
bagtæppet til teatersalen.

En tankemåde som vi andre lidt ældre skal lære at forstå. Vi skal lære at 
forstå, at det ikke nødvendigvist er negativt at stille krav til faciliteter. 
Det er heller ikke negativt at finde eget ståsted inden der er overskud 
til fællesskabet.  

Og tiden med hessian på væggene og badefaciliteter uden gulvvarme er 
forbi. Der er ikke længere fornuft i at betale alt for høje huslejer i 
private og offentlige lejemål rundt om i byen, blot for at have egne 
lokaler. Der stilles andre krav i dag.



Borgmester Erik Sørensen

Det er blevet tid til at sadle om. 

I kommunens budget for 2007 er der afsat 1/2 million kroner til at få 
udarbejdet en projektbeskrivelse for et Multihus i Frederikshavn. Det 
skal undersøges, hvordan et eventuelt Multihus kan realiseres. Der skal 
startes en dialogproces med de interesserede parter og retningen skal 
findes i fællesskab. 

Vi er altså i Frederikshavn Kommune parate til aktivt at undersøge 
mulighederne for et foreningernes hus – et Multihus. 

Og det er vi fordi vi vil noget nyt – ikke for nyhedens skyld, men for 
udviklingens skyld. Vi tror på, at et Multihus vil tilføre byen noget helt 
særligt. Det vil tilføre os en åbenhed overfor nye og alternative 
foreningsnetværk. Det vil tilføre foreningslivet ny synergi og samvær på 
tværs og selvfølgelig effektivisere administrationen. 
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Et Multihus kan frigive kræfter til at tænke i aktiviteter frem for 
mursten. 

Men et Multihus kan også række ud over sig selv. Der er måske potentiale 
i at tænke et Multihus ind i et større projekt omkring Arena Nord. Vi har 
med tankerne om en park ved arenaen mulighed for at få flere nye tiltag 
til at berige hinanden og eksisterende faciliteter. 

Parken omkring Arena Nord kan komme til at bære præg af nytænkning 
og udvikling og kan være med til at give børn mere lyst til at bevæge sig – 
børn kan her lege idræt og bevægelse. Med en park fyldt med rum, 
oplevelser og muligheder er ambitionen blandt andet at nå ud til grupper 
af børn, som ikke normalt er at finde i de etablerede idrætsklubber.

 



Borgmester Erik Sørensen

Hvis vi holder tungen lige i munden, har vi, så vidt jeg kan se, nu 
muligheden for at opnå en synergieffekt mellem Arena Nord, en 
oplevelsespark og et Multihus. Jeg synes det er en spændende 
udfordring. 

Nu vil jeg glæde mig til at høre oplægsholdernes syn på et Multihus i 
Frederikshavn. Jeg vil glæde mig til at få sat visionerne i perspektiv – få 
dem konkretiseret og ført tættere på virkeligheden.  

Velkommen.


