
  

 

Ændrede motionsvaner kalder  

på ny kommunal strategi 

Fleksibel adgang til idrætshaller og flere faciliteter udendørs er 

nogle af de emner, der er fokus på i en ny strategi for idrætsfa-

ciliteter i Hedensted Kommune. Strategien sendes nu i høring, 

inden den endelig vedtages. 

Vores idrætsvaner ændrer sig. Tidligere var hallerne og fodboldbanerne 

det foretrukne sted, når der skulle sved på panden. Det gælder stadig 

for børnene, mens de unge og de voksne har fundet nye græsgange. 

Nu går, løber og cykler de i naturen og i byrummet. 

Derfor har Hedensted Kommune i løbet af det seneste halve år været i 

dialog med borgere, foreninger og de selvejende haller for at finde ud 

af, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter skal se ud.  

”Det er vigtigt, at vi understøtter de faciliteter, som borgerne ønsker at 

bruge, så flest mulige har adgang til aktiviteterne og fælleskabet i 

idrætten,” siger formanden for Udvalget for Fritid & Fællesskab Liselotte 

Hillestrøm og fortsætter: ” Vi har heldigvis mødt stor interessere for at 

bidrage både blandt de unge, voksne eller ældre. Det viser, at facilite-

terne er vigtige for mange mennesker.”  

Og på tværs af alle aldersgrupper er én ting gået igen: Ønsket om flek-

sibel adgang til faciliteterne. I takt med samfundsudviklingen stiller de 

aktive større krav til at kunne dyrke deres idræt, når det passer med 

dagens øvrige aktiviteter. Og det skal også de traditionelle idrætsanlæg 

kunne imødekomme. 

”Det er vigtigt, at vi finder en model, hvor det fortsat er foreningerne, 

der er de primære brugere af hallerne,” siger formand for Fritidsudval-

get Hans Vacker og tilføjer: ”men det skal også være muligt for andre 

at bruge de resterende tider. Det skaber forhåbentligt både mere liv i 

hallerne og flere, der er aktive.”  

Ud over ønsket om fleksibilitet er der i strategien bl.a. fokus på at ska-

be flere muligheder for aktivitet i natur og byrum, samt at både de ek-

sisterende og nye faciliteter skal kunne rumme flere funktioner. Så bli-

ver det også nemmere at ændre indretningen, når nye aktivitetstyper 

opstår. 

De forskellige input er nu samlet i et udkast til en facilitetsstrategi. 

Strategien består af tre indsatsområder:  

 Adgang, anvendelse og formidling 

 Indhold, kvalitet og udvikling 

 Nye faciliteter 

Facilitetsstrategien sendes i høring blandt foreninger, haller og andre 

med interesse i idrætsfaciliteterne. Det er muligt at komme med kom-

mentarer og input til facilitetsstrategien frem til 20. februar 2019. Se 

mere om facilitetsstrategien og skriv en kommentar på heden-
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For mere information:  

Formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab, Liselotte Hillestrøm, tlf. 

30383237  

Formand for Fritidsudvalget, Hans Vacker, tlf. 40680046 

Teresa Egballe, Leder af Kultur og Fritid, tlf. 23443696 

 


