Multicenter Frederikshavn
Orientering:
Etablering af Multicenter Frederikshavn har til formål at imødekomme de forandrede behov, tendenser og nye
aktivitetsformer inden for både det organiserede og det uorganiserede fritidsliv - på såvel kort som længere
sigt. Etableringen er også en økonomisk forholden til, hvordan midlerne til foreningslivet anvendes i dag. Her
tænkes specielt på de mange faciliteter af ældre dato, hvoraf mange kan dateres tilbage til 1970´erne.
Faciliteter som i dag og i de næste mange år kræver store investeringer i nødvendigt vedligehold og løbende
indebærer unødigt store driftsudgifter til varme og energi.
Multicenter Frederikshavn skal ikke være ”mere af de samme fritidsfaciliteter”. Det skal være en mulighed for
at imødekomme efterspørgslen efter haltider i de eksisterende, traditionelle 20/40 haller og det skal supplere
Arena Nord, og fritidslivet mere generelt i Frederikshavn kommune, med helt nye typer af faciliteter, som i dag
og i fremtiden vil imødekomme de forandrede behov hos byens borgere og foreningsliv. På denne måde skal
det medvirke til at fastholde kommunen, som et attraktivt sted bosætte sig for nye borgere.
Eksempler på hvad Multicenter Frederikshavn kunne indeholde af nye muligheder:
 Gymnastikhal med springgrav, airtracks, ”pommes-frites”-grav, aktivitetsmåtter etc.
 Faciliteter til parkour og andre mere ”streetbaserede” aktiviteter – i regi af en forening, men det kunne også
være tilbud til det uorganiserede fritidsliv
 Faciliteter til springgymnastik, trampolinspring og lignende
 Forskellige former for fleksible scener, storskærme, 360g podier etc., som vil kunne bruges til mange
formål (rollespil, teater, skole/SFO aktiviteter, møder og konferencer mv.
 Fleksible lokaler og faciliteter, som gør det nemt at anvende til mange formål og foreningstyper
 Socialøkonomisk virksomhed i form af en café eller ”klubhus” for centret foreninger og brugere
 Medvirke til at skabe en stærk og synlig kobling mellem sport, motion og det sociale samt
sundhedsfremmende tilbud af såvel privat som offentlig karakter
 Sammenflette indeaktiviteter i centret og de omkringliggende andre indefaciliteter med de unikke
udearealer. Det kan medvirke til at bygge bro mellem inde- og udeliv, som i disse tider er en betydelig
udfordring ift. børn og unge
 Være et familiecenter hvor man på tværs af generationer og interesserer kan være sammen
 Genstand for fælles indkøb og anvendelse af nye redskaber, grej og udstyr
 Genstand for samarbejder og synergier mellem de forskellige foreninger
Etablering af Multicenter Frederikshavn vil være en oplagt mulighed for at realisere alle eller nogle af
ambitionerne i den strategiske udviklingsplan for Frederikshavn Kommunes fritidsområde – mere præcist i
form af:
1. Etablering af velfærdsalliancer i sin bredeste forstand
2. Skabelse af moderne og fleksible faciliteter, herunder udnytte samspillet mellem ude- og
indeaktiviteter, her kunne det udarbejdede atlas over fritidsfaciliteter udgøre en væsentlig faktor
3. Udvikling af foreningslivet – alene og i mangfoldige og nyskabende samspil med andre
4. Opgradere og samle nedslidte foreningsfaciliteter til moderne indbydende og multifunktionelle lokaler
og haller, som kan indgå i den brede vifte af forskelligartede fritidstilbud, som efterspørges i dag.
5. Integrere den nyeste teknologi, som gør det nemt at drifte og anvende samt skaber sociale og
energimæssige bæredygtige løsninger, som er økonomisk mere bæredygtige løsninger end i dag og
derved understøtte kommunens stærke energiprofil
6. Samarbejde og indhente inspiration fra lignende multifunktionelle projekter, som allerede er etableret
og under udvikling i flere andre kommuner i Danmark
De foreninger, som på nuværende tidspunkt er interesseret i at være en fast del af projektet, betaler omregnet
med kommunalt lokaletilskud i dag kr. 3-4,5 mio. i lokalebetaling, som vil indgå som delvis finansiering af
etablerings- og driftsomkostninger i det nye multicenter.
Nærværende orientering og visionspapir er oplæg til nærmere dialog og udvikling ift. at videreudvikle og
modne projekttankerne i tæt samspil med Frederikshavn Kommune og gerne også med nyt Sundhedshus.

1

