Projekt forhallen
Fællesskaber og mødesteder i Spentrup

Prospekt

En del af udviklingsplanen for Spentrupområdet
”Projekt forhallen
er et af de
bærende projekter
for
udviklingsplanen
for Spentrup
området”
Ewa Skifter
Fmd Spentrup
Lokalråd

Projektet indgår som et af de større projekter i udviklingsplanen for området
udarbejdet af Lokalrådet for Spentrupområdet, hvor der som 1 af 6
indsatsområder sættes fokus på at skabe og udvikle mødesteder og aktiviteter,
som kan understøtte varige fællesskaber i Spentrupområdet.
Projektet er resultatet af en lokal styregruppes overvejelser og arbejde gennem
de seneste 4½ år. Styregruppens medlemmer kan ses på sidste side i
projektbeskrivelsen.
Projektet omfatter overordnet en ombygning/udvidelse af Spentruphallerne og en
ændring af status for disse til en selvejende institution.

Vision:
•
•
•
•

”En central
beliggenhed, en
god skole og
dagtilbud samt et
rigt foreningsliv var
væsentlige kriterier
for vi valgte at flytte
til Spentrup”
Charlotte Madsen
Nytilflytter

•
•

At være byens primære mødested for unge og ældre omkring motion,
kultur og sundhed
At etablere indendørs og udendørs områder til mødesteder,
fællesområder og til afholdelse af sociale aktiviteter/fester
At skabe liv og aktiviteter i Spentrup
At skabe rammerne for de efterspurgte idrætsaktiviteter og dermed
fremtidssikre de eksisterende idrætsfaciliteter
At gøre Spentrup attraktiv for nye potentielle tilflyttere
At medvirke til at fastholde Spentrup som centerby i Randers Kommune.

Spentrup – En by i udvikling
Knap 2.800 beboere er bosat i Spentrupområdet og flere er på vej med 2 nye
udstykninger. Spentrup er af Randers kommune udpeget som centerby i
Randers kommune.
”De tre største byer Langå, Assentoft og Spentrup, hvor
der er over 2.000 indbyggere, fungerer som centerbyer.
Planlægningen sigter på at udbygge disse byers rolle
som udbydere at privat og offentlig service for deres
opland. Byrådet vil understøtte de tre centerbyers rolle i
deres opland både som bosætnings- og handelsbyer,
samt styrke samspillet mellem centerbyer og Randers”
(Kommuneplan 2017 s. 8).
”Historisk har Spentrup en stor tilflytning fra Randers. Byen er som den
nordligste centerby en vigtig brik i udvikling af den private og offentlige service
nord for Randers” (Kommuneplan 2017 s. 8)
Spentrup har et rigt foreningsliv og mange ildsjæle, men vi mangler i den grad
tidssvarende faciliteter til at understøtte alle de aktiviteter vi ønsker at tilbyde.
Faciliteter som kan fungere som samlings- og mødesteder og til idrætsaktiviteter
for alle aldersgrupper.

Side 2

Baggrund
Projekt Forhallen har været undervejs i en del år, men startede for alvor op i
2017, hvor der med tilskud fra Randers kommune blev lavet et forløb sammen
med DGI. På borgermøder før Corona vi fik fin feedback og fandt også ud af, at
behovet for yderligere forankring af projektet lokalt var nødvendigt. Derfor var vi
med til at opstarte Spentrup lokalråd, som projektet nu er en del af.
Vi har igennem hele projektforløbet haft et meget konstruktivt samarbejde med
Randers kommune og senest forskellige fonde, som også har bidraget med gode
ideer til at forme projektet.
I 2020 fik vi tilsagn fra Randers Kommune om 2,2 mio kr. til projektet, hvorefter
processen tog fart for alvor. Vi har igennem hele forløbet bestræbt os på at
komme ud at se, hvordan andre har løst opgaverne – Vi har feks besøgt
Assentoft Hallerne, som også er selvejende. Desuden har vi besøgt flere kultur
og aktivitetscentre bla. Sdr. Felding

Organisering og ejerforhold
Vi har valgt at blive en selvejende institution efter grundige overvejelser og
mange møder med Randers Kommune. Alternativet til dette er organisering
under Randers Hallerne.
Specielt driftsbudgetter og overgangsordning er i løbet af 2021 blevet
gennemarbejdet og diskuteret med relevante parter herunder Spentrup IF, som
ejer en del af bygningerne i komplekset. Vi har ligeledes haft en ekstern
projektleder på i projektforløbet, som har stor erfaring fra lignende projekter.
Etableringen af den selvejende institution forventes at ske i første kvartal 2022.

Tidsplan
Projektet har været i gang i nogle år og startede rigtigt op med forløb med DGI i
2017, hvor borgermøder som noget af det vigtigste sikrede en bred opbakning
fra lokalområdet.Efterfølgende er der arbejdet videre med projektet og i 2020 fik
vi et tilsagn fra Randers Kommune til projektet.
Tidsforløb:
• Interessentanalyser – Borgermøder + diverse møder med relevante
borgergrupper / foreninger – 2017-2018
•

Lokalråd etableret i 2019

•

Randers kommune tilsagn 2020

•

Designforløb 2018 – 2021 – Med involvering af mange interessenter
herunder LOA og DGI

Fremtidig grov tidsplan:
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2021

2022

2023

2024

• Borgermøder
• Funding
• Hustandsindsamling

• Etablering af selvejd. Inst.
• Udbudsmaterialer
• Udbud/leverandørvalg
• Funding

• Opstart byggeproces

• Færdigt projekt

Visionen i billeder og tekst

Ankomstområdet - Foyer
Ankomstsituationen gives en markant og tydelig oplevelse, samspil med eks.
bygninger, størst mulig transparents mellem rum og funktioner, der etableres
stemningszoner til at rumme folk med forskellige behov og forskelligartethed.
Køkkenet indrettes til alm. cafedrift, men gøres også anvendelig til
arrangementer i aktivitetslokalerne, samt til madlavning med borgergrupper,
fællesspisning o.l. Man kunne jo kalde køkkenet for et ”Træningskøkken”
Ankomstområdet bliver åbnet op, så man kan se ind til aktiviteterne. I
ankomstområdet vil man kunne nyde en kop kaffe, spille kort og mødes med
vennerne. Foredrag/møder kan finde sted her, og her kan lejes lokaler og
køkken til fester, foredrag og andre sociale arrangementer.

Side 4

”Traditionelle
idrætter som
boldspil har
igennem mange år
været på retur.
De eksisterende
faciliteter udnyttes
derfor ikke optimalt
og er ikke
fremtidssikret.
Derfor ser vi store
perspektiver i
projektet.”
Anders Rousing
Fmd
Spentruphallerne

Ankomstområde – Cafe
Cafeområdet er stedet man mødes / spiller kort / venter på børnene eller nyder
en kop kaffe efter gåturen

”Fitness har pt. ca
300 medlemmer,
men de
nuværende
rammer gør
yderligere
medlemstilgang
meget besværligt.
Ydermere har vi
brug for at udvide
antallet af
maskiner og sikre
bedre forhold for
crossfittere og
spinnere”.
Kurt Larsen
SIF Fitness

Fitness
Fitnessarealerne bliver meget synlige fra cafe og ankomstområdet. Indretningen
kommer frem i lyset, er synlig og inviterer alle indenfor. De flere kvm. muliggør
optagelse af flere medlemmer og sikrer tidssvarende faciliteter til fitness. Der vil
være mulighed for at åbne ud til udendørsområdet, så inde- og udeaktivitet kan
planlægges i samme træning.
Der bliver lavet spinninglokale, crossfitrum og lokale til yoga, hop dig glad,
zumba og andre holdidrætter.
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”Det vil være super
dejligt med et sted
vi kan mødes på
vores gåture med
børnene, hvor de
kan lege og vi kan
spise vores
madpakker
Anita Mørk
Dagplejer

Udeområdet – Trailcenter
Trailcentret skal fungere som samlingspunkt/mødested
for gåklubben, løbeklubben, cykelklubben og andre.
Her kan man få lidt vand, pumpe sin cykel og få
inspiration fra opslagstavlen til gå/løbe og cykelture i
området.

”Vi mødes allerede
ved hallerne, men
det kunne være
fedt, hvis vi lige
kan pumpe cyklen
og se på ruter.
Vil også være
super at kunne
informere om
aktiviteter og
derved få nye
medlemmer”
Jan Sørensen
Fmd Spentrup
Cykelmotion.
På udeområdet vil der også blive etableret petanque baner. Ud for
fitnesslokalerne laves udendørs crossfit område. Herefter laves 2 baner til
padeltennis og endelig længst mod boldbanerne opholds- og legeområde, med
bål, grill og legeudstyr.
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Området mellem de 2 haller
Der laves en mellemgang mellem de 2 haller med depotrum på hver side så
redskaber let kan komme fra den ene til den anden hal. Udenfor bliver der
trapper til træningsbrug eller til adgang til fodboldbanerne.

Bevægelseshallen
Bevægelseshallen ændres fra et boldspilslook til en multihal med indbygning af
springgrav, mobile ribbe, bomme og tove der kan parkeres på facadevægge,
klatrevæg og som noget spændende en motoriktrappe, som placeres på facade
mod terræn. Der kommer masser af lys fra omgivelser og dermed ind- og udkig.
Den skal henvende sig til mange nye brugere sammen med de nuværende
børnehaver, skoler, nye idrætsgrene samt genoptræning.
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”Den nye
bevægelseshal
giver en række
gode muligheder
for at variere og
forbedre
idrætsundervisning
en. Specielt er jeg
begejstret for
motoriktrappen ”
Claus B Jensen
Idrætslærer
Blicherskolen.

Interessenter/brugere
Der er i dag en lang række brugere af området. Brugerne kommer fra hele den
nære by men også en række mindre byer fra det nordlige område af Randers
Kommune.
Spentrupborgerne:
Borgerne vil få et samlingssted til afholdelse af alle former for sociale aktiviteter.
Det kunne være bankospil, 40-års fødselsdag, foredrag, fællesspisning eller blot
en kop kaffe efter en gåtur.
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Udpluk af udsagn fra interessenter:
Lokalrådet for Spentrupområdet
Lokalrådet vil naturligvis benytte de nye faciliteter til afholdelse af blandt andet
byværkstedsmøder for hele byen, hvor byens borgere arbejder med den fælles
udvikling af Spentrup og nærområdet. Informationsmøder omkring lokalrådets
arbejde vil helt naturligt kunne afholdes i den nye aktivitetssal.
Lokalerne vil samtidig kunne benyttes til afholdelse af generalforsamling,
bestyrelsesmøder og møder. Herunder de mange møder, som er nødvendige i
tilknyttede arbejdsgrupper/projekter for byens udvikling under lokalrådets ledelse
og koordinering.
Nye mødesteder er et af lokalrådets vigtigste prioriteringer, og et nyt
mødested/aktivitetscenter vil være et fantastisk sted at starte, og understøtter
nogle af de ønsker, som er fremkommet på vores afholdte byværkstedsmøder
det seneste år.
Blicherskolen
Der er ca 550 elever på Blicherskolen i Spentrup. Vi benytter i dag hallerne
dagligt i vinterperioden og muligheden er vigtig for os at have. Især området
etableret udenfor med fitnessfaciliteter vil skabe nye muligheder, og helt naturligt
kunne tænkes ind i undervisningen i idræt.
Blicherskolens SFO
I SFO´en laver vi mange forskellige aktiviteter sammen med børnene. Aktiviteter
der skaber fællesskab, gode relationer og ikke mindst glæde. I vinterhalvåret
bruger vi flere gange om ugen hallen, hvor fokus er bevægelse og det at få rørt
sig sammen. Vi vil med stor glæde se frem til de nye muligheder i hallen både
indenfor og ikke mindst udenfor. Et samlingssted hvor vi med SFO børnene kan
mødes med byens daginstitutioner, dagplejen og ikke mindst andre af byens
borgere.
Børnehuset, Spentrup (Dagtilbud Nordvest)
Vi tager på ture rundt i byen til andre legepladser og udendørsområder, og vil
gerne besøge de nye områder udenfor hallerne. Hallerne er ligeledes det
perfekte sted at lege, motionere og hygge os i vintersæsonen.
Dagplejen
For os vil det nye område udenfor være helt fantastisk med både mulighed for at
lege på legeområdet og hygge ved madpakkehusene. Vi tager tit på tur rundt i
byen og mødes, og dette vil være et naturligt sted for os at forsamles. I de kolde
måneder benytter vi ofte hallerne om formiddagen, hvilket vi gerne vil fortsætte
med.
Spentrup Lilleby
Det vil være utrolig godt at kunne bruge hallen i dagtimerne til at få styrket
børnenes motorik og fællesskab samt øge deres kendskab til hallen og området
omkring. Udendørsområdet ved hallen vil kunne blive det sted, hvor
institutionerne og skolen kan mødes og få et fælles tilhørssted. Det vil være
dejligt at kunne tage på tur til hallen, lege udendørs og spise madpakker. Det vil
være et stort plus at møde byens øvrige borgere både gamle og unge og derved
styrke byens sammenhold.
Som det er nu, er der kun en legeplads i byen, hvor vi kan gå hen på tur, og det
er for langt væk for de små til at kunne gå hele vejen.
Hallen er placeret perfekt for os, så vi vil helt sikkert gøre meget brug af de
kommende faciliteter, indendørs og udendørs både med vores vuggestue- og
børnehavebørn.
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Spentrup IF
Der er i dag ca. 1.000 medlemmer i Spentrup IF. SIF udbyder en lang række
aktiviteter
Spentrup IF vil have meget stor glæde af bedre faciliteter. Vi spiller en stor rolle i
mange borgeres hverdag, både som sportsudøvende, men også rent socialt for
både unge og ældre, som et sted at mødes. Derfor er vi meget glade for at
halkomplekset tænkes moderniseret og gøres indbydende både for nuværende
og kommende medlemmer - et stort aktiv for alle aldersgrupper i byen.
Etablering af nye aktivitetsområder udendørs vil være fantastisk for en række af
vores hold. Muligheden for at lave nye aktiviteter eksempelvis paddeltennis, gør
vores forening bredere og bedre.
Nye ting som en springgrav til gymnastik og nyt fitnesscenter gør vores forening
mere attraktiv og giver vores medlemmer langt bedre faciliteter, og muligheden
for at forøge medlemsantallet er klart til stede - vigtigst af alt er dog, at vi nu har
muligheden for at højne sammenholdet i hele byen omkring de nye faciliteter.
Spejderne, St. Blicher Gruppen, Spentrup.
Vi afholder hvert år vores årlige julemarked, som nu er så stort, at
Spentruphallernes lokaler er helt oplagte for os. De nye udendørsområder kan
måske også tænkes ind i nogle af vores udendørs aktiviteter.
Husmoderforeningen
Vi vil kunne benytte de forbedrede forsamlingsmuligheder til afholdelse af
arrangementer for vores forening, såsom foredrag, banko og lignende. Hertil
kommer naturligvis vores årlige generalforsamling.
Randers Racing
Vi benytter hallerne til at køre med fjernstyrede biler en dag i weekenden hele
vinterhalvåret. Nye mødeområder vil være dejligt for os, især i forbindelse med
afholdelse af ”stævner”, når vi mødes ligesindede klubber og kører sammen.
Gå -cykelgruppen
Raske seniorer som os bruger onsdag formiddag på at gå og cykle, men vi vil
slutter altid af med et fællesskab, helst med kaffe. Det nye mødested vil passe
godt til vores fælles afslutning
Stavgang klubben.
Vi er en række seniorer, som hver mandag mødes og går en lang tur i nærheden
af byen. Vi vil gerne benytte de nye lokaler til at mødes til socialt samvær og
kaffe efter gåturen.
Sparekassen Kronjylland, Spentrup afdeling.
Sparekassen Kronjylland er eneste pengeinstitut med afdeling i Spentrup. Det er
vigtigt, at vi er synlige i byen, og i den forbindelse afholder vi hvert år flere
informationsmøder om faglige emner. De nye områder vil meget naturligt være
vores foretrukne sted til dette.
Superbrugsen, Spentrup
Som en brugsforening ejet af medlemmerne i nærområdet er vi meget
interesseret i inddragelse af områdets borgere. Vi afholder årligt en velbesøgt
generalforsamling, som kræver noget plads. Med bedre muligheder for at
forsamles, vil andre muligheder for at lave arrangementer for vores kunder være
til stede. Oplagt sted at afholde vin-, gin-, rom-, eller måske portvinssmagning:-)
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Økonomi
Anlægsbudget

I alt kr.

Investeringer:
Anlægssum, entrepriser total incl. projektering,
tilladelser, byggeledelse, licitation, myndigheder,
tilslutningsafgifter, totalrådgivning incl 10% uforudsete
udgifter i alt
Bygherreleverancer

2.082.000

I alt anlægsbudget

13.016.000

Finansiering

I alt kr.

Egenkapital
Værdi – Frivilligt arbejde
Indsamling
Fonde
Randers Kommune
Lånefinansiering

800.000
100.000
1.500.000
4.210.000
2.210.000
4.196.000

I alt finansiering

13.016.000

Driftsbudget
Indtægter
Halleje
Padeltennis udlejning
Fitness husleje
Ekstern udlejning (Haller/lokaler/køkken)
Udleje klubhus til Randers Kommune
Sponsorindtægter
Kontingent medlemmer selvejende inst.
Indtægter i alt
Udgifter
Kapacitetsomk excl løn
Lønudgifter
Renter og afdrag
Udgifter i alt
Resultat
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10.934.000

I alt kr.

1.508.614
200.000
233.280
120.000
85.000
30.000
100.000
2.276.894

-770.000
-950.000
-400.000
-2.120.000
156.894

Styregruppens medlemmer

Anders Rousing
Fmd
Lokalrådet/halbestyrelsen

Lars Meier

Pia Moldt

Næstfmd SIF
Halbestyrelsen

Lokalrådet
Byrådsmedlem

Flemming
Christensen

Kurt Larsen
SIF Fitness

Tidl. Halinspektør

Palle Ulriksen

Lars Juul

Jacob Tange

Peter Nørgaard

Fmd SIF Fitness

Aktivitetskoordinator
Spentruphallerne

Afd dir. Sparekassen

Cand.Arch - Borger

Claus Nørgaard

Samarbejdspartnere / Sparringspartnere:
Spentrup lokalråd (Ewa Skifter) – Randers kommune (Claus Engstrup)
Arkitektfirmaet Nord (Marie M. Vinter) – HI (Leif Andersen) - mfl

Projekt Forhallen
Læs mere og støt op om projektet her:
www.spentruphallerne.dk
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Tidl fmd SIF

