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Denne projektbeskrivelse omhandler Aktivitetsog Fællesskabspladsen for Momentet.
Projekttitel: Aktivitets- og Fællesskabsplads
Sammen skaber vi et attraktivt og levende
lokalsamfund
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Introduktion
Lystrup Svømmehal ligger i tilknytning til Lystrup
Skole og er hjemsted for Danmarks næststørste
svømmeklub. Lystrup Svømning tæller i 2020 knap
5000 medlemmer og byder ugentligt børn og

handicapvenlige brugerforhold, udendørs brusere
samt et vandområde med indbyggende vand og
legeelementer til sansemotorisk træning og bevægelse.

voksne fra flere byer i den nordlige del af Aarhus
Kommune samt det sydlige Syddjursland velkommen til svømning i Lystrup svømmehal.
Klubben har siden 2012 arbejdet frivilligt på at
samle midler og designe et Svømme- og Aktivitets-

Derudover implementeres kunst i svømmehalsområdet i form af vægmalerier og skulpturer og
i arealerne rundt om centeret etableres der en
udendørs Aktivitets- og Fællesskabsplads, som har
til formål at motivere borgere fra lokalområdet til

center, som supplerer det nuværende 25-meters
bassin med et større varmtvandsbassin, omklæd-

at samles til sociale aktiviteter, bevægelse, hygge,
samtaler, leg og meget andet.

ningsrum, store multifunktionelle saunaer, spabad,



Aktivitets- og Fællesskabspladsen
Denne projektbeskrivelse omhandler Aktivitets- og Fælleskabspladsen og er en selvstændigt projektdel i
realiseringen af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter. Projektet er derfor ikke igangsat sammen med hovedbyggeriet. Pladsen er opbygget i zoner, som kan realiseres enkeltvis når finansiering er på plads.

Det fulde projekt
Byggeriet af Lystrup Svømme- og Aktivitetscente-

Svømmehal og klubmiljø

ret, er realiseret af Lystrup Svømning i samarbejde

Lystrups nye Svømme- og Aktivitetscenter for-

med Lokale & Anlægsfonden og Aarhus Kommune.
Byggeriet er tegnet af GPP-arkitekter og bygges af

binder den eksisterende svømmehals 25 meters
bassin med et nyt og moderne aktivitetscenter

entreprenørfirma Jens Jensen, Holstebro.

med varmtvandsbassin, hvor der ved bassinet er
etableret otte træningsstationer med mulighed for

Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har vi navngi-

at styrke- og genoptræne kroppen. Svømmehals-

vet ”Momentet”. Vi vil i et interaktivt, kulturelt og
levende miljø, gennem aktiviteter, foreningstilbud

området indeholder desuden et sansemotorisk
vand- og bevægelsesmiljø, spabad, multifunktio-

og events, skabe øjeblikke og glæde ved at være i
”nuet”.

nelle saunaer, udendørsbrusere samt moderne
omklædningsrum med lift- og hæve/sænkeleje til
børn og voksne med handicap. Det har alt sammen adgang til og sammenhængskraft med et
åbent foyerområde med forskellige rum til gavn for

At komme som besøgende i Momentet og nyde
at være tilstede i ”nuet” er for os en vision om
at åbne et idrætskulturelt center, som rummer
muligheden for at skabe mange forskellige glædelige oplevelser, som både børn og voksne ønsker at
komme tilbage til igen og igen.

et alsidigt og livligt klubmiljø, som giver plads til,
at borgere mødes til hygge, foredrag, kurser eller
andre sociale og lærerige aktiviteter.
Udeareal
I udearealet omkring Momentet laves 5 forskellige
zoner, som inspirerer til bevægelse og samvær og
til sammen danner rammerne for Centerets Aktivitets- og ”Fællesskabsplads”. Vi stræber efter at
danne rammerne om et attraktivt udendørsmiljø,

Sammen skaber vi et attraktivt
og levende lokalsamfund
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som gennem aktivitetsmuligheder og plads til
socialt samvær, skal motivere både børn og voksne
til at dyrke mere motion, mødes på tværs og ikke
mindst bruge lokalområdet aktivt. Området vil

Med implementering og synliggørelse af kunsten
inspireres børn og voksne til at mærke, pege, sanse og samtale. De vil med inddragelsen af kunst,
kulturelle arrangementer samt en 100 meter lang

danne rammerne for et positivt og tiltrængt løft af
bymidten i Lystrup. Det vil i højere grad, end i dag,
skabe et miljø, hvor borgere kan mødes omkring
sociale fælleskaber på tværs af alder og interesser.

vildmarksskrænt huske ”Momentet” og have flere,
anderledes, mere kulturelt og tværgående indtryk
af et idræts- og svømmemiljø.

Vi vil give plads til, at f.eks. børnefamilierne mødes til et ”svøm og spis” arrangement i pladsens
grillhytte, at de ældre fra lokalcentret drikker kaffe
og nyder vildmarksskrænten, mens børnene leger
på motorikbanen eller at løbeklubben mødes til
fællesspisning efter træning og slutter af med en
omgang basketball. Derudover vil småbørn lege
ved vildmarksskrænten og kigge i forstørrelsesglas
på biller og andre små insekter, og en flok kvinder
laver pesto i udekøkkenet af områdets krydderurter og spiselige ukrudtsplanter.
Kunst, kultur og vild natur
Kunsten er del af den overordnede strategi for Momentet, der i højere grad gør udvikling af Lystrups
bymidte interessant og mere kulturel. Lystrup
mangler et ”vartegn” som markerer byen som et
sted, man husker at have besøgt og som kendetegner de særlige oplevelser og minder, som kunst
kan medføre.



Idégrundlaget for Aktivitets- og Fællesskabspladsen
Lystrup Svømning har altid sat kvaliteten af undervisningen højt og søgt nye trends, så der år efter år

flere får et aktivt liv og flere muligheder for at
blive en del af lokalsamfundets fællesskaber.

er et udviklende og bredt udvalg i vores svømme-

Som forening ønsker vi at bidrage til, at Lystrup

og aktivitetstilbud til børn i alle aldre, voksne og
seniorer/ældre. Den tilgang og ideologi har været

får bedre og nye områder og opholdssteder, som
motiverer borgere, erhverv, institutioner, skoler

drivkraften bag projektet om at bygge Svømme- og
Aktivitetscenter, så vi kan realisere vores ideer og

og besøgende på tværs af interesser. Aktivitets- og
Fællesskabspladsen vil indbyde til, at folk kommer

interesse i at skabe nye tilbud, implementere flere

før og bliver efter endt aktivitet. Mulighederne er

målgrupper og igangsætte udviklingsprojekter
med henblik på at starte flere forskellige aktivite-

mange og sammen med borgere og interessenter
i og omkring Lystrup, vil vi skabe grobund for nye

ter op såvel i bassinerne som i klub- og udemiljøet.

fællesskaber og tilgange til det at være sammen,
uanset om man er tilflytter eller har boet i byen

Vores vision er at skabe mere liv og sammen-

hele sit liv.

hængskraft i Lystrup og give muligheden for, at

Brugerinddragelse
For at imødekomme flest mulige ønsker og behov
på tværs af alder og interesser, inviterede Lystrup
Svømning i foråret 2019 forskellige borgere samt
relevante interessenter/samarbejdspartnere til en
workshop og brainstorm på indholdet af ”Momen-

Efterfølgende er der afholdt flere workshops,
som tilsammen har formet indholdet til en projektbeskrivelse og indretning af udemiljøet. Vi
har bestræbt os på at imødekomme flest mulige
af borgernes ønsker og samtidig forholdt os til,

tets” Aktivitets- og Fællesskabsplads.
Efter bearbejdning af forslagene, som kom frem på
workshoppen, var det tydeligt, at flertallet ønsker

at Aktivitets- og Fællesskabspladsen skal være til
gavn for foreningens medlemsrelaterede svømmeog aktivitetshold, forskellige målgrupper og give
mulighed for at afholde forskellige typer af events

et aktivt, kulturelt og gerne grønt/smukt uden-

og stævner.

dørsmiljø, som giver mulighed for at mødes, spise
og samles, samt et område, som er tilgængeligt og
synligt og som forbinder de nærliggende miljøer
og dermed skaber grobund for nye fællesskaber og
motionsvaner.

”Lystrup Svømmehal på Lystrup Skole ligger centralt i
det område, som både Fællesrådet og Aarhus Kommune
har bestræbt sig for at udvikle som et centralt område i
bydelen. Fællesrådet kan derfor kun ønske fremgang for
alle initiativer, der kan være med til at skabe liv og samling
i dette område”.
Flemming Larsen
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
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Aktivitets- og Fællesskabspladsen
5 zoner med hver deres brugsværdi
Aktivitets- og Fællesskabspladsen er projekteret
med udgangspunkt i, at det skal være et flerfunktionelt område, som indbyder til at danne fællesskaber på forskellige måder. Pladsen er inddelt i 5
zoner, som er inspireret af Tryk Fondens 5 båderåd
til strand og pool.
Udemiljøet bliver offentlig tilgængeligt og zonerne
kan derfor både benyttes til spontan aktivitet og
samvær, men også til forskellige former for planlagt træning, udendørs møder eller fællesspis-

at opholde sig om aftenen og kan benyttes året
rundt, ønsker vi at belyse den med energineutrale
solcelle lygtepæle.
Zonerne på pladsen er nærmere beskrevet:
1.
Boldspil- og træningsareal
2.
Grillhytte med udendørskøkken og
3.
4.

ning. For at pladsen bliver et sikkert og trygt sted
5.

vildmarksskrænt
Opholds- og samtalemiljøer
Motorik/aktivitetsområde med træning for
alle aldersgrupper /udendørs område til
velvære
Tribune og kunst



Baderåd 1

Lær at svømme - Boldspil og træningsareal
Zone 1 læner sig op ad baderådet ”Lær at svømme”. Zonen bygges op omkring et funktionelt boldspil- og bevægelsesareal med indbygget sidde- og træningsmoduler på langsiden. Banen giver mulighed for at spille såvel klassiske
som alternative boldspil samtidig med, at der kan leges eller laves motorisktræning og styrkeøvelser på de indbyggede moduler. Banens bund laves i blå gummibelægning i farven som et svømmebassin, hvilket skaber synergi mellem
svømmeanlægget og udendørsmiljøet.
Boldspil- og træningsarealet er med til at skabe liv på pladsen, da miljøet tiltrækker folk i alle aldre. Banen giver desuden Lystrup Svømning mulighed for at arrangere forskellige små alternative stævner, arrangementer samt udvide
vores træningstilbud med helt nye og innovative tiltag.

Sammen skaber vi et attraktivt
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Baderåd 2

Gå aldrig alene i vandet - Grillhytte med udendørskøkken og
vildmarksskrænt
Zone 2 ”Gå aldrig alene i vandet” danner grundlag
for pladsens centrale samlings- og mødested.
Det bliver muligt at lave mad i en større grillhytte
med tilhørende udendørskøkken. Ved hytten og op
mod Zone 1 med Aktivitetsbanen etableres et socialt miljø med spise- og opholdspladser. Bag ved
hytten og på en 100 meter lang skrænt plantes der
vildmarksblomster, spiselige blomster og krydderurter, som kan plukkes og bruges i maden. Skrænten vil give et insekt og smådyrsliv samt bringe et
æstetisk, grønt element til Aktivitets- og Fælleskabspladsen, med vilde danske blomster til gaven
for danske insekter og dyr. Der sættes bænke op,
som er udsmykkes af den lokale multikunstner
Hans Krull i samarbejde med nogle af byens borgere, som har interesse og flair for kunst.
I zonen har vi til hensigt at lave arrangementer,
som fællesspisning for byens borgere, ”Svøm &
pis” med gryderetter over grillen for børnefamilier,
grillpølsesmagning i samarbejde med de lokale
supermarkeder og madlavning for frivillige med fokus på fx børnemad eller madspild. Eksempler på
arrangementer og aktiviteter er ”leg med lup” eller
lav din egen pesto af krydderurter og planter fra
skrænten. Derudover er det et oplagt sted til vores
populære børnefødselsdage samt forskellige medlems- og personalearrangementer for klubben.
Yderligere er det også et sted, der kan benyttes af
private, erhverv og andre afdelinger i Lystrup IF.



Baderåd 3

Læs vinden og vejret - Opholds- og samtalemiljøer
Zone 3 ”Læs vinden og vejret” handler om at bruge sine sanser og fornuft til at tjekke vanddybden,
strømforhold og vindens retning, inden man går i
vandet. Baderådet indarbejdes i zone 3 med
et kompas indbygget i jorden, hvor midten af kompasset er en trampolin, der skal symbolisere den
ubalance, som strøm i vand/havet kan medføre.
En sansegynge giver fornemmelsen af vinden samt
at træne balance og fremdrift. Begge er alsidige
redskaber med mange fordele og som mange kan
få glæde af.
Læring omkring vindens retning visualiseres af en
vindpose og en tavle med læring og vind og vejr.
Elementerne i zonen har en tydelig lighed med
de grundlæggende færdigheder i svømning som
balance og fremdrift. Derudover kan læring om
vind og vejr ses i en klar forlængelse af vores engagement i sikkerhed, kystlivredning og Open Water
Svømning.

Sammen skaber vi et attraktivt
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Baderåd 4 - del 1
Lær stranden at kende

Motorik/sanseområde med træning for
alle aldersgrupper
Zone 4 er opdelt i 2 delområder og har fokus på
baderådet ”Lær stranden at kende”.
Vi har bygget zone 4 op omkring et alsidigt aktivitetsmiljø, der har samme farve som sand og
dermed ligner en strand. Her bliver alle sanser
stimuleret, og der trænes samtidigt styrke og balance. Området er desuden ideelt til de mange nye
holdtyper, som vi udbyder i Momentet. Vi arbejder
bl.a. på forløb og trænings-/svømmetilbud, der
arbejder med forbedring af børns motorik. Zonen
er placeret op ad en nuværende el-transformatorstation, som vi udsmykker med kunst og omkringliggende beplantning, så den bliver en integreret
og æstetisk del af området.

Baderåd 4 - del 2
Lær stranden at kende

Udendørsområde tæt på vildmarksskrænten til velvære og sanseindtryk
Den anden del af området, ”Lær stranden at
kende”, er placeret med direkte udgang fra svømmehal og sauna til to udendørs brusere. Området
udføres i strandsten og træ, for at skabe et roligt
og sanseligt miljø. Området kan bruges til saunagus, men også som et afslappende velvære område. Vildmarksskrænten går forbi dette område
og kan nydes fra stole og siddemiljøerne, og derfor
kommer de mange blomster og det liv vildmarksbedet bringer de besøgende til gode.
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Baderåd 5

Slip aldrig børnene af syne - Tribune
Ved zone 5 ”Slip aldrig børnene af syne” skaber vi

Tribunen vil blive et mødested for vores seniorer,

sammenhæng med det overordnede formål for
aktivitetspladsen omkring samvær og fællesskab.

når de mødes til ”Walk & Talk”, men også bruges
til aktivitet og leg eller på en sommerdag som

Vi bygger en stor tribune, som giver god mulighed for udsyn over pladsen og ”svømmebassinet”

solbænk. Ved tribunen skal der være en bold- og
aktivitetskasse, der giver mulighed for forskellige

(boldspil- og træningsarealet). På tribunen kan

lege, spil og aktiviteter. Derudover giver tribunen

forældre nemt holde øje med deres børn, når de
leger på pladsen. Der vil også være mulighed for at

mulighed for foredrag i det fri med god og differentieret plads til tilskuerne, der kan holdes kurser,

mødes med en god veninde til en snak eller spise
en snack inden svømning.

hvor deltagere kan sidde forskudt eller der kan
holdes dyreskuer, små loppemarkeder eller andre
mindre events.

Sammen skaber vi et attraktivt
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Kunst i øjenhøjde
Siden starten af idé- og projektfasen har vi lagt
vægt på at inddrage lokalsamfundet i og omkring
Lystrup. I byen bor den nationale kendte kunstner
Hans Krull, som vi i en tidlig fase indgik et samarbejde med for at inddrage kunst som en væsentlig
del af Momentet. Kunsten vil i svømmeanlægget
være integreret på vægge, som vanddæmoner
og i bænke, så det opleves og bruges af gæsterne
og dermed kan skabe liv og sammenhængskraft

kunsten i udemiljøet

•
•

Kunstneriske udsmykkede bænke (Zone 2)

•

Logoet Momentet skåret ud i metal og sat som
facadeskilt på hovedbygningen

Kunst på den gamle transformerstation på
aktivitetspladsen (Zone 4)

mellem idrætsmiljøet og de æstetiske oplevelser.
Momentet vil således være et uforglemmeligt
sted, hvor man også får en kulturel og æstetisk
oplevelse ved at besøge.
I sine malerier bruger Hans Krull en dynamisk og
kraftfuld streg, med stærkt ekspressive farver til at
udtrykke et ofte drømmende indhold. Vandets mytologi, strukturerne i vand, strøm, koraller og ikke
mindst de første menneskelige bopladser i Danmark, som bl.a. lå ved Engsøen, danner grundlag
for det kunstneriske indtryk.
Hans Krull har i andre kunstprojekter både i Danmark og på Bali samarbejdet med kunstneren Peter Birk, hvorfor dele af vægudsmykningen vil være
en kombination af deres arbejde, mens andet som
f.eks. vanddæmoner vil være lavet af Hans Krull
alene. Hans Krull har desuden været med til at indsamle over 200.000 kr. til Momentet ved donation
af 200 stk. særlig trykte og signerede plakater af sit
berømte gavlmaleri ”Mågekysset” fra Fiskergade i
Aarhus. Alle plakater er solgt.
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Formål med Aktivitets- og Fællesskabspladsen
Lokalområdet bestående af Lystrup, Elsted og Elev

Vi har i projektet et stort fokus på at forme miljøer

har haft en stor befolkningstilvækst de seneste 15
år og er i dag et af de største forstadsområder i det
nordlige Aarhus. Byens struktur og mulighed for
mødesteder er i dag fragmenteret, da byen i dag

og aktiviteter, som er egnet til planlagt aktivitet,
men også har til formål at motiver til spontant
samvær og aktivitet. Aktivitets- og Fælleskabspladsen vil være offentlig tilgængelig og et udflugts-

ikke har naturlige samlingssteder eller opholdsste-

mål i sig selv for borgerer, skoler, idrætsklubber,

der, som giver anledning til at mødes på tværs af
interesser og formål. Tilflyttere til byen fortæller,
at de har svært at finde og komme ind i eksisterende fælleskaber, da der i dag ikke findes et sted

fritidsklubber.

i byen, hvor man som tilflytter naturligt mødes

Lystrup Svømning og/eller af vores samarbejds-

med andre borgere. Momentet bliver et sted, hvor
såvel børn som voksne motiveres til at samles og
bliver inspireret til nye former for aktiviteter og
fællesskaber. Vi arbejder bl.a. på koncepter som

partnere. Vi vil udnytte muligheden for træning i
såvel svømmehallen, som på land og i udendørs-

”Skal vi lege?” eller ”Skal vi mødes?”, der skal invi-

i udemiljøet og trænes i svømning i bassinerne i

tere til at danne fællesskaber.

svømmehallen.

Pladsens aktivitetsmuligheder implementeres
i aktivitets- og foreningstilbud, som udbydes af

miljøet. Et eksempel på et muligt kommende hold
er ”Fit & Svøm”, hvor der laves i funktioneltræning

”Der er ingen tvivl om at vi vil benytte Momentets udeområde i rigt omfang,
da den lægger op til læring, leg og sport. Også båldelen med udekøkken er
lige noget, vi kan få glæde af. Derfor vil vi gerne give projektet vores fulde
opbakning”.
Henrik Friis
Daglig leder af Idrætsfritidsklubben LIFFEN - børn 4.-7. klasse)
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Vision og ideologi

Visionen for Aktivitets- og Fællesskabspladsen
er at skabe et samlingssted, der giver flere og

den lokale skov. Her kan familier, unge som ældre
mødes på tværs og lære hinanden at kende. Der er

anderledes oplevelser og indtryk end det, som
skabes, når man kommer for at svømme og bade.
Vi vil skabe et område, der i højere grad end i dag

en voksende efterspørgsel på aktivitetstilbud, som
kombinerer flere sportsgrene, men også idrætstilbud, hvor forældrene fx kan træne, imens børnene

giver en oplevelse af samhørighed mellem byens
to skoler, stisystem, idrætshal, indkøbscenter og

svømmer. Det har givet os en et godt perspektiv
på, hvordan vi kan aktivitetsskabe på pladsen og
bidrage til at flere får et aktivt og socialt liv.

Projektmål og succeskriterier
I dag kører borgere til Aarhus C eller ud af kommunen til byer som Hinnerup, Auning eller Randers
for at svømme i et varmtvandsbassin, da der ikke i
Århus Nord findes svømmehalsmiljøer med varmtvandsbassiner. På den baggrund og med viden om,
at efterspørgslen er stor på netop et varmtvandsbassin, så har etablering af netop sådan et bassin været kardinalpunktet for byggeriet og ligger
også til grund for nedenstående målsætning er
realiseret indenfor det første 1 år efter åbning af
Momentet.

•

70% af de besøgende vil være medlem i
svømmeklubben. Det er målet, at vores
medlemstal stiger med 40%, når
Momentet er i fuld drift med nye hold-		
typer og aktivitetstilbud. Vi har sat det 		
mål, da vi med mere kapacitet og flere
aktiviteter forventer at stige fra nuværende
5000 til 7000 medlemmer.

•

15% af de besøgende på aktivitetspladsen
har ikke i forvejen tilknytning til svømning,
men besøger stedet for at deltage i andre
arrangementer, for det sociale samvær,
for at opleve kunsten eller at opsøge nye
muligheder for aktivitet

•

15% vil være forældre, bedsteforældre osv.
som følger børn til svømning.

mål
•

Momentets aktivitetsplads bliver et
naturligt og attraktivt samlingssted og
ugentligt i gennemsnit har op mod 10.000
besøgende.
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Succeskriterier for projektet

•

Aktivitets- og Fællesskabspladsen binder Mo-

•

mentet, Lystrup skole, Lystrup Kirke, Lystrup
lokalcenter, Lystrup Idrætscenter, butiksliv og
stisystemerne sammen og skaber et naturligt

•

Der dannes nye og anderledes fællesskaber, motionsvaner og samlingspunkter, hvor folk inspireres af
hinanden til at motionere.

og attraktivt samlingssted for byen, så området bliver et udflugtsmål i sig selv.

•

Aktivitets- og Fællesskabspladsen benyttes til

•

Pladsen medvirker til at flere får interesse for svømning og begynder at svømme.

planlagte aktiviteter og træning, men i lige så

At kunsten skaber en rød tråd, tiltrækker kulturelle
oplevelser og dermed også nye målgrupper.

høj grad til spontane aktiviteter.

Målgrupper, samarbejdspartnere og
interessenter
Der Lystrup Svømning har siden projektstart i 2012

Projektplan og beskrivelse for Aktivitets- og Fælles-

afholdt workshops og dialogmøder med borgere
og interessenter i og omkring Lystrup. Her er det i

skabspladsen er godkendt af Lystrup Skole samt Aarhus
Kommune ved forvaltningerne Børn & Unge / Teknik &

flere forskellige sammenhænge blevet fastslået og
pointeret, at Lystrup mangler et aktivt og naturligt
samlingssted, samt at der ønskes aktivitetstilbud,

Miljø samt Sport & Fritid

der sammenkobler flere aktivitetsmuligheder/
idrætsgrene og giver mulighed for, at man i familien kan træne samtidig enten sammen eller hver
for sig.
Igennem hele projektets tilblivelse har vi haft et
tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Lystrup
Skole, da Momentet og Aktivitets- og Fællesskabspladsen bygges sammen med Lystrup Skoles
nuværende svømmehal på grundlejeaftale med
Århus Kommune. Derudover er vi i tæt dialog og
samarbejde med blandt andet DGI, Dansk Svømmeunion, ParaSport Danmark, Idrætssamvirket
Århus samt diverse fagpersoner med viden om
udendørstræning og brobyggere mellem foreningsliv og kommunale tilbud.

Vi har i processen inddraget nedenstående
interessenter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgere i forskellige aldersgrupper med bopæl i og
omkring Lystrup
Lystrup Svømnings medlemmer
Lystrup og Elsted skole inkl. tre øvrige skoler, som
bruger Lystrup Svømmehal (Trige, Hårup og Elev)
Daginstitutioner og dagplejen i Lystrup
Junior- og Ungdomsklubben i Lystrup og omegn
Idrætsklubben LIFFEN
Nuværende og tidligere ansatte i Lystrup Svømning
Lystrup Fællesråd
Idrætsorganisationer: DGI, Dansk Svømmeunion og
Idrætssamvirket Århus
Handicap: ParaSport, God Adgang og Århus Kommune Handicapråd
Øvrige idrætsafdelinger i Lystrup IF
Kunstinteresserede
Lokale- og Anlægsfonden
Lystrup Lokalcenter Sønderskovhus
Århus kommune: Børn & Unge / Sport & Fritid samt
Sundhed & Omsorg
Erhvervslivet og Erhvervsforeningen i og omkring
8520-Lystrupområdet
TRESS Sport & Leg

Sammen skaber vi et attraktivt
og levende lokalsamfund

Projektbeskrivelse
”Butiksbestyrelsen for Super Brugsen Lystrup støtter helhjertet den forestående plan for udeområdet og ser frem til at Lystrup får et aktivt og naturligt
samlingssted såvel som samarbejdet om aktiviteter i området”.
Fritze Zinner
Medlem af Butiksbestyrelsen i SuperBrugsen Lystrup

Organisering

Momentet er stiftet som forening med egen vedtægter og dermed også selvstændigt CVR-nummer.

Disse ansatte varetager opgaver i administrationen, daglig drift af klubben, aktivitetsudvikling og

Det er Lystrup Svømning, der er bygherre for projektet samt stifter af foreningen Lystrup Svømmeog Aktivitetscenter Momentet. Når Momentet
og Aktivitets- og Fællesskabspladsen tages i brug,
bliver den daglige drift foretaget af Lystrup Svøm-

de daglige bygherreopgaver omkring opførslen af
Momentet. Derudover findes der i Lystrup Svømning en frivillig bestyrelse samt et byggeudvalg
bestående af borgere fra byen, som har bistået
foreningen til at realisere projekt og byggepla-

nings fastansatte personale. Centeret forventes

nerne for Momentet. Klubben har desuden 85

først bygget færdigt i april 2022, hvorfor der sammen med ansøgningen er vedlagt Lystrup Svømnings årsregnskab.

timeansatte til at varetage svømmetræning og
serviceopgaver herom.
Det forventes, at der om ca. halvandet år skal

Lystrup Svømning har i dag 5 fastansatte på fuldeller deltid samt en person fleksjobordning.

ansættes omkring 20 nye instruktører samt 2-3
fagpersoner, så aktiviteter, svømmeundervisning
og drift kan følge udviklingen.

Formidling og markedsføring
Vi har et godt pressesamarbejde med de lokale
medier, og der er i årenes løb udgivet mange artikler omkring arbejdet med projektet.
Kommunikationsplan:
• Vi er aktive på de sociale medier, LinkedIn,
Facebook og Instagram som vi løbende opdaterer med nyheder omkring aktiviteter og
projektet og med sponsorater og fondsdonationer til projektet.
• Vi bruger Google AdWords og Facebook reklamer.
• Vi sender en gang ugentligt nyhedsbreve til
medlemmer og borgener i Lystrup modtager
seks gange årligt foreningsblad LIF NYT, hvor vi
altid har to sider.

•
•
•

•

•

Vi har en aktiv hjemmeside www.lystrupsvoemning.dk som løbende opdateres med
tiltag og nyheder.
Momentet hjemmeside www.momentet.nu er
underudarbejdelse og vil blive et aktiv i at nå
ud til folk.
Vi har netop indgået et samarbejde med
medievirksomheden Sky Media for tryk af
informationsbrochure omkring Momentet og
muligheden for aktiviteter
Vi arbejder med planlægningsværktøjet Plandisc, hvor vi er i gang med at lave den strategiske plan for lanceringen af Momentet og dets
aktiviteter.
Vi har synliggjort og taget stilling til donationsgiveres fordele

17

Tidsplan

Økonomi og Realisering
Byggeriet af Momentet har et samlet budget på

Lokale og Anlægsfonden, øvrige fonde og sponso-

40.800.000 kr. og er realiseret af Lystrup Svøm-

rater udgør 18,8 millioner kroner.

ning.

Lystrup Svømning har tilført 4,7 millioner kroner til
projektet.

Aarhus Kommune har støttet med 11,6 millioner
kroner og garanterer for et større lån.

Aktivitetspladsen er et separat projekt med eget
budget på 1,6 million kroner. Se vedlagt finansieringsplan.

Kontaktinformation
Hvis I vil vide mere er i velkommen til at kontakte
undertegnede.
Louise Holmgaard Dixen
Souschef, Lystrup Svømning
Tlf.: 2129 4801
Mail: aktiv@lystrupsvoemning.dk

Sammen skaber vi et attraktivt
og levende lokalsamfund

Projektbeskrivelse

Synlighed for de, som støtter projektet
Donationer over 5000 kr.

•

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk
og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram
profiler.

Donationer over 100.000 kr.

•

og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram

•

Donationer over 10.000 kr.

•
•

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk
og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram
profiler.

•

Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside www.momentet.nu
i hele byggeperioden.

•

Donationer over 25.000 kr.

•
•
•

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk
og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram
profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside. www.momentet.
nu i hele byggeperioden.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside i 1 år fra Momentet
åbner.

Donationer over 50.000 kr.
• Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk
og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram
profiler.
• Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside. www.momentet.
nu i hele byggeperioden.
• Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside i 1 år fra Momentet
åbner.
• Logo i forbindelse med 2 aftalte events/stævner/arrangementer det første år Momentet
har åbent.

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk

•

profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside. www.momentet.
nu i hele byggeperioden.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside i 2 år fra Momentet
åbner.
Logo i forbindelse med 4 aftalte events/stævner/arrangementer det første år Momentet
har åbent.
Permanent eksponering i Momentet på sponsorvæg.

Donationer over 250.000 kr.
Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk
og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram

•
•
•
•
•
•
•

profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside. www.momentet.
nu i hele byggeperioden.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside
på Momentet hjemmeside i 2 år fra Momentet
åbner.
Logo i forbindelse med 6 aftalte events/stævner/arrangementer det første år Momentet
har åbent.
Permanent eksponering i Momentet på sponsorvæg.
10% rabat på voksensvømning til alle ansatte i
virksomheden i 1 år fra Momentet åbner.
En familiedag i Momentet med gratis adgang
til svømning og leg i bassinerne 2 timer for
ansatte og deres familie fra virksomheden.
Familiedagen aftales i god tid og planlægges
i samarbejdet med Momentet. Familiedagen
kan afholdes en dag fra måneden efter Momentets åbning og et år frem.
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Projektbeskrivelse
Momentets Aktivitets- og Fællesskabsplads

Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter
Lystrup Centervej 47B
8520 Lystrup
CVR.: 38581341

Sammen skaber vi et attraktivt og levende lokalsamfund

