
Torsdag den 3. november kl. 19.00 - 20.30 
i hallen ved Højvangskolen

Vi nærmer os målstregen! MEN, projektet har  
brug for al mulig støtte fra borgerne i Stavtrup!  

For 3 år siden præsenterede vi visionen og fik kæmpe 
opbakning fra Stavtrup. Nu skal vi realisere:  

Mere hal-tid, et socialt og kulturelt samlingssted centralt i byen  
- i sammenhæng med den fantastiske natur i Stavtrup.

Reservér datoen

Kickoff på:
Stavtrup Kultur-  
og Idrætscenter



Hvorfor nu?
Den 6. september 2022 besluttede Aarhus Kommune at opstarte  

en lokalplanproces med henblik på muliggørelse af ”Stavtrup Kultur-  
og Idrætscenter” på Bispemarken i Stavtrup! YES!!!

Denne vigtige milepæl har ladet vente på sig, bl.a. fordi beboere i området har været 
bekymrede for betydningen for området. Bekymringer om f.eks. trafik, støj og parkering er 

blevet diskuteret og adresseret. 
Projektet er modnet, og der er ikke fundet andre og lige så egnede alternativer til at realisere 

visionen. Nu udestår planlægningen af, hvad der præcist kan etableres på grunden og 
Byrådets vedtagelse af lokalplanen. OG….

Hvad skal der ske  
den 3. november 2022?

Formålet med at samle borgere i Stavtrup igen,  
3 år efter sidste borgermøde er:

At fejre den vigtige milepæl, informere om 
projektet og engagere nye og endnu flere kræfter 

til at komme det sidste stykke i mål.
SLETH-arkitekterne, som har tegnet Stavtrup 

Kultur- og Idrætscenter, vil deltage,  
og programmet ser sådan ud:

Der vil naturligvis være mulighed for  
at stille spørgsmål.

”Programmet” slutter kl. 20:30, og herefter vil 
der være godt til ganen, og Hal-udvalget og 

Stavtrup IF være til stede til snak og spørgsmål.

På vegne af Hal-udvalget; Søren Kristiansen, Mikkel Dickenson og Per Bo Andersen. Opfordring til at bakke op på vegne af aktive 
støtter af Stavtrup Kultur- og Idrætscenter; Stavtrup IF Forretningsudvalg, Motion for Seniorer, Fodbold, Håndbold, Badminton, Basket, 
Gymnastik, Bordtennis, Tennis, Kultur-gryden, Højvangskolen, Friskolen, Daginstitutionstilbud i Stavtrup, Alboa, Fællesrådet, Stavtrup 

Netværket, Spejderne, Outdoor, De RE-kreative, Trafik-gruppen, Skole-onkler-og-tanter, Fonds-gruppen, Bygge-gruppen, m.fl.

Hvad er der sket indtil nu?
Hal-udvalget under Stavtrup IF,  

samt mere end 100 frivillige i byen,  
har i korte træk arbejdet på: 

TAK for den fantastiske opbakning!

Læs mere på www.stavtrup.dk

Vi har nu brug for hele Stavtrups  
hjælp til at komme i mål!

1.  Velkomstskål til alle; 
#SammenNårViLængere!

2.  Præsentation af projekt og tegninger
3.  Fremtidig proces og organisering 
4.  Frivillige og Fund-raising
5.  Eventuelt, hygge og opfølgning

CHECK   Dispositionsoplæg, hvad skal der 
være i hallen og på grunden

CHECK   Finansiering (46 af 53 mdkk rejst)
CHECK   Etablering af en selvejende fond
CHECK   Opbygning af en organisation til 

eksekvering af byggeprojektet


