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Notat
Emne: Videre proces for bibliotek i Lyseng Idrætscenter
Til:
Holme, Højbjerg og Skåde Fællesråd, Lyseng Fonden
Kopi til: Sport og Fritidsforvaltningen, Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSERVICE
Videre proces for bibliotek i Lyseng Idrætscenter

Borgerservice og Biblioteker
Aarhus Kommune

1. Baggrund
Forligspartierne bag Budget 2012-15 besluttede den 15. april 2015 at omgøre beslutningen om placering af et fremtidigt bibliotek i Højbjerg i et nyopført
centerbyggeri på Oddervej 80-84.

Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Beslutningen blev taget på baggrund af en indstilling fra rådmanden for Kultur og Borgerservice. Der tegner sig to scenarier for en placering, nemlig:
1. muligheden for at realisere en placering af biblioteket i forbindelse med
Lyseng Idrætscenter
2. muligheden for at udnytte – og evt. udvide – eksisterende lejemål på
Oddervej 74, herunder inddragelse af villaen Oddervej 80, der i dag indeholder Højbjerg-Holme Lokalhistoriske Arkiv.
Borgerservice og Biblioteker skal - i samarbejde med Fonden Lyseng og
Fællesrådet - sikre, at det nødvendige beslutningsgrundlag for en sammenlignelig belysning af de to alternativer som grundlag for den efterfølgende
politiske beslutning tilvejebringes.
Dette notat omhandler Lyseng-placeringen, mens styregruppen, jf. s. 2, vil
fålejlighed til at drøfte den parallelle proces og indholdet heraf vedr. det eksisterende lejemål, når der sker udvikling heri.
I det videre arbejde omkring mulig placering af Højbjerg Bibliotek ved Lyseng Idrætscenter gælder følgende politiske forudsætninger:
•

•

•

Kunstnerværkstederne, Højbjerg Fotografiske Værksted og Teatersalen Den Blå Hest, forbliver på nuværende adresse Oddervej 80A80C.
Villaen Oddervej 80, indeholdende lokalarkivet, forudsættes solgt og
funktionen flyttes som værende en del af det nye bibliotek/medborgercenter i Højbjerg.
En evt. placering af Højbjerg Bibliotek ved Lyseng Idrætscenter sker
som et privat opført byggeri med udlejning til Aarhus Kommune, da
det minimerer den økonomiske risiko for Aarhus Kommune.

Direkte telefon: 51 57 53 57
E-mail:
borgerserviceogbiblioteker@aarhus.dk
Direkte e-mail:
htr@aarhus.dk
www.aakb.dk
Sagsbehandler:
Henrik Traberg

•

Arealet som biblioteket evt. skal opføres på, skal sælges ved offentligt udbud, da der ikke kan forventes en dispensation fra kravet om
salg efter offentligt udbud.

Forslag til organisering
Det forudsættes, at Fonden Lyseng koordinerer og informerer i forhold til de
berørte foreninger og interessenter i Lyseng Idrætscenter.
Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe.
Opgaver for styregruppen
Styregruppen skal påse fremdrift og koordinering samt vurdere og træffe
beslutninger om resultaterne af arbejdsgruppens indsats. Styregruppen har
ansvar for, at beslutningsgrundlaget for evt. iværksættelse af et byggeri af
medborgercenter/bibliotek ved Lyseng er tilstrækkeligt og så vidt muligt afspejler de lokale muligheder og interesser. Styregruppen skal endvidere
bidrage til, at det nødvendige beslutningsgrundlag for en sammenlignelig
belysning af de to alternative placeringer tilvejebringes.
Medlemmer af styregruppen
1 fra Fællesrådet
1 fra Lyseng Fonden
1 fra Borgerservice og Biblioteker
1 fra Sport og Fritid
1 fra Børn og Unge
Borgerservice og Biblioteker har formandskabet i styregruppen
Mødefrekvens
Der forventes 2-3 møder i styregruppen
Opgaver for arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen skal udarbejde et beslutningsgrundlag til styregruppe.
Det skal indeholde:
1) Lokaleprogram for bibliotek og borgerservice
2) Kort beskrivelse af de øvrige interessenter, der skal have til huse i et
nyopført Medborgercenter/bibliotek, herunder krav/ønsker til faciliteter samt finansieringsgrundlag (f.eks, huslejebetaling)
3) Placering af nybyggeri
4) Beskrivelse af, hvilke funktioner, faciliteter og anlæg, der skal etableres, herunder evt. fjernes og reetableres.
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5) Beskrivelse af det samlede pladskrav og anslået økonomi ved løsningen
Materialet skal kunne danne grundlag for senere politisk beslutning og udarbejdelse af et funktionsprogram og udbudsmateriale.
Medlemmer af arbejdsgruppen
1 fra Fællesrådet
1 fra Lyseng Fonden
1 fra Borgerservice og Biblioteker
1 fra Sport og Fritid
1 fra Børn og Unge
Borgerservice og Biblioteker har formandskabet i arbejdsgruppen og fungerer som sekretariat for denne.
Borgerservice og Biblioteker yder den nødvendige bistand til f.eks. lokaleprogrammer, økonomiske vurderinger - herunder ved inddragelse af relevante forvaltninger.

Mødefrekvens
Der forventes 4-5 møder i arbejdsgruppen

Udkast til tidsplan
Medio december 2015 – styregruppe og arbejdsgruppe nedsættes
Primo januar 2016 - 1. møde i arbejdsgruppe
Medio januar 2016 – 1. møde i styregruppe
Ultimo marts 2016 – Arbejdsgruppe afleverer materiale til styregruppe
Primo April 2016 – Styregruppe afleverer indstilling til rådmand
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