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Forslag om nyt kultur- og idrætscenter ved Viby Stadion 

I forbindelse med debatoplæg om ”Helhedsplan for Skanderborgvej” efterlyser Aarhus 
Kommune visioner for området, der kan være med til at skabe mere liv, nye funktioner 
og sikre høj bykvalitet. Det har jeg et forslag til. 

Det må være givet i helhedsplanen, at der skal gøres plads til flere indbyggere i Viby, 
formentligt et sted mellem 2.000 – og 10.000 nye beboere? Det er fint, hvis en række 
forudsætninger er til stede. En af forudsætninger er, at der skal være tilstrækkelige 
idræts- og kulturfaciliteter til stede. Især idrætsområdet har Aarhus Kommune desværre 
forsømt de seneste mange år efter min mening. Opførsel af nye idrætsfaciliteter er slet 
ikke fulgt med den befolkningstilvækst, kommunen har oplevet. Vedligeholdelsen i de 
kommunale idrætshaller, jeg kommer i (og det er mange) kunne også godt trænge til et 
løft. Flere undersøgelser viser da også, at Aarhus Kommune er blandt de kommuner der 
ligger dårligst i landet, hvad angår antal idrætshaller pr. indbygger. 

Den tendens bør vendes og Viby er et oplagt sted at tage fat, passende i forbindelse 
med udarbejdelsen af en ny helhedsplan for området.  

Konkret foreslår jeg, at der opføres et kultur- og idrætscenter ved Viby Stadion i 
tilknytning til det eksisterende halbyggeri. Følgende forhold kan inddrages 

 ny mulitihal med mulighed for træning til flere forskellige sportsgrene, 
opvisningskampe med plads til 500 tilskuere, koncerter og andre pladskrævende 
begivenheder 

 etablering af medborgerhus 
 kulturfaciliteter og kreative værksteder 
 flytning af Viby Bibliotek til området 
 etablering af klar forbindelse ml. Viby Stadion/kultur- og idrætscenter og Viby 

Torv, som er Viby’s centrum 
 etablering af supercykelstier til centeret 

Et kultur- og idrætscenter vil give en særlig identitet for bydelen og kan blive et 
samlingspunktet for alle Viby’s borgere. Det kan blive rammen om en integration af 
bydelens borgere med mange forskellig sociale og kulturelle baggrunde. Det kan skabe 
liv i området på en god og varieret måde fra morgen til aften. Et kultur- og idrætscenter 
vil endvidere højne bykvaliteten væsentligt. Det kan føre til positiv bosætning, som kan 
være attraktiv for kommende investorer. 

En ny idrætshal/mulitihal vil løse noget af den mangel på moderne idrætsfaciliter, der er 
i området. Stort set alle områdets haller/sportssale er optagede hver dag fra morgen til 
aften. Det kan blive rammen om nye foreninger og om et foreningsliv, der er yderst 
vigtig for sammenhørigheden for områdets beboere og et løft for de forholdsvist mange 



udsatte børn og unge, der bor i bydelen. En multihal vil endvidere kunne benyttes af de 
omkringliggende skoler mv., f.eks. Vestergaardsskolen, Viby Skole, HHX m.fl. 

Det er min vurdering, at der vil reelle muligheder for at opnå medfinansiering til 
projektet fra f.eks. Lokale- og Anlægsfonde, Realdania o.lign. 
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