Bilag 1 til forslag om Idræts-, Forenings- og Kulturcenter i Gug

Idræts-, Forenings- og Kulturcenter i Gug

OPGAVE
Gruppen har haft til opgave
-

at vurdere, om det kommunalt ejede areal langs jernbanen øst for Vissevej i Gug kan anvendes til placering af et Idræts-, Forenings- og Kulturcenter, samt i bekræftende fald
at give begrundet forslag til indhold af en sådan facilitet.

Området er i Aalborg Kommunes oplæg vedr. linieføring af Egnsplanvej benævnt ”område C”, og
denne benævnelse vil blive anvendt i det efterfølgende.
Forudsætninger
I arbejdet har gruppen haft følgende forudsætninger:
-

-

Linieføringen for Egnsplanvej ligger fast, dvs., at forbindelsen mellem Visse og Gug ad
Vissevej lukkes.
Egnsplanvej vil lægge beslag på mindst 5 af Gug Boldklubs baner, hvorfor en placering af et
Idræts-, Forenings- og Kulturcenter af pladsmæssige grunde ikke kan ske ved Gug Boldklubs klubhus, idet arealet ved klubhuset skal bruges til erstatningsbaner.
Gug Boldklubs klubhus skal fortsat danne ramme om boldklubbens aktiviteter.
Visse Ladegaard vil fortsat danne rammen om Visse Borgerforenings og Visse Samråds aktiviteter.

Kendsgerninger
-

-

Idrætsforeningerne i Gug/Visse mangler halplads, især til håndbold og gymnastik.
Flere af bydelens idrætsklubber har ikke klubhus eller andre klubfaciliteter.
Bydelen Gug har ingen faciliteter til kulturelle formål.
Gug Borgerforening, Gug Boldklub, Gug Boldklubs Venner, Gug Gymnastikforening, Gug
Badminton Klub, Visse Idrætsforening, Visse Borgerforening og Lions Club Gug foreslog
ved indsigelse mod Kommuneplan 2.90 den 12. januar 2005, at område C blev friholdt til
idræts-, forenings- og kulturfaciliteter.
Spejderne har eget hus ved Byplanvej og vil næppe være interesseret i at flytte.
Gug MC har klubhus i den tidligere jernbanestation, som er nærmeste nabo til område C.
Gug MC behov for klubfaciliteter vil næppe kunne integreres i et fælles forenings- og kulturhus, men klubben vil, hvis det kan lade sig gøre, være velkommen..

Analyse
Område C er centralt beliggende for flere brugere i Gug og Visse.
Arealet kan rumme en idrætshal med foreningsfaciliteter samt tilhørende parkeringsplads og muligvis på sigt tillige en svømmehal.

Såfremt parkeringspladsen til en hal mv. placeres i område C’s vestlige ende - ud mod Vissevej kan denne tillige anvendes som parkeringsplads for Gug Boldklub.
Område C ligger endvidere så tæt ved Gug Skole, at evt. faciliteter kan anvendes af skole og DUSordning uden særlig transport til og fra faciliteterne.
Når Vissevej lukkes mellem Gug og Visse vil adgangen til området af beboerne i Visse være lidt
mindre hensigtsmæssig.
Tilkørsel til området kan ske fra Vissevej, men mere trafikvenligt fra Indkilde Alle.
Området er som nævnt stort nok til
- idrætshal med
- omklædningsfaciliteter,
- køkken med udsalg,
-

-

foreningsfaciliteter med
et mindre kontorer og arkiv til bydelens foreninger,
mødelokale (fælleslokale) til eksempelvis bestyrelsesmøder,
et større lokale (fælles) til foredrag og generalforsamlinger samt diverse kulturelle arrangementer,
”teknikrum” med kopieringsmaskine og adgang til internet,
petanbaner
legeplads til dagplejebørn,
et mindre thekøkken, hvor brugere, der anvender faciliteterne uden for udsalgets åbningstid,
selv kan lave kaffe,
parkeringsplads af en størrelse, der også tilgodeser Gug Boldklubs behov.

Ad. idrætshal
En idrætshal bør have mål til håndbold og fast plads til mindst 300 tilskuere.
Ad. omklædningsfaciliteter
Omklædnings- og badefaciliteter bør dimensioneres og placeres således, at en evt. fremtidig udbygning kan udnytte faciliteterne.
Ad. køkken med udsalg
Drift af køkken med udsalg kan ”udliciteres” til brugerne af idrætshallen, primært Visse Idrætsforening og/eller Gug Gymnastikforening.
Ad. foreningsfaciliteter
Foreningsfaciliteter bør omfatte faciliteter til fælles afbenyttelse af flere foreninger.
Ad. kontorer:
De store foreninger har behov for eget kontor og arkiv, medens de mindre foreninger kan have disse
faciliteter fælles. Kontorfaciliteter bør derfor som minimum omfatte
- et kontor/arkiv med adgang til internet til Visse Idrætsforening, Gug Gymnastikforening,
Gug Rope Skipping og Gug Badmintonklub,
- to til tre kontorer til fælles brug for Petanklubben, Gug Borgerforening, Lokalhistorisk Forening, Lions Club, partiforeninger m. fl.
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Ad. mødelokaler
Mødelokaler bør omfatte
- et mødelokale (fælleslokale) til brug for bestyrelsesmøder og mindre arrangementer (15 - 20
personer),
- et større lokale (fælleslokale) til foredrag, generalforsamlinger, samt diverse kulturelle arrangementer (120 - 150 personer). Dette lokale bør ligge i tilslutning til hallens køkken og
udsalg.
Ad. ”teknikrum”
Teknikrummet skal indeholde de nødvendige tekniske indretninger for alle husets brugere, f. eks.
- fotokopieringsmaskine,
- makulator,
- internetadgang for de foreninger, der ikke har faste kontorer med internet,
- arkivskabe til de foreninger, der ikke har faste kontorer med arkiv,
- andet.
Ad. petanbaner
Petanklubben har p. t. baner ved Gug Boldklubs klubhus, men kan, hvis dette anses for hensigtsmæssigt, flyttes til område C.
Ad legeplads til dagplejebørn
Såfremt der i tilslutning til foreningsfaciliteterne anlægges en legeplads, vil foreningsfaciliteterne i
dagtimerne kunne bruges af dagplejemødre og dagplejebørn.
Ad. mindre thekøkken
Et mindre the- og anrettekøkken til de brugere af huset, som anvender dette udenfor udsalgets åbningstider.
Ad. parkeringsplads
Såfremt parkeringspladsen placeres i område C’s vestlige ende ud mod Vissevej, kan denne tillige
anvendes som supplement til parkeringspladsen ved Gug Boldklubs klubhus.
FORDELE OG ULEMPER
Fordele
- Centralt beliggende for beboere i Gug
- Nem adgang fra Gug Skole
- Afløser klubfaciliteter for flere foreninger
- Giver faciliteter til foreninger uden klubhus
- P-plads til Gug Boldklub
Ulemper
- Brug af fællesfaciliteter kræver koordination

KONKLUSION
Gruppen konkluderer, at område C hensigtsmæssigt kan anvendes til placering af en Idrætshal.
Gruppen konkluderer endvidere, at der i tilslutning til eller som en integreret del af en
idrætshal kan placeres fælles faciliteter til bydelens foreninger og lokaler til kulturelle formål.
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ANBEFALING
På baggrund af ovennævnte vurderinger anbefaler Gug Borgerforening, Visse IF og Visse
Samråd at område C udpeges til sted for en ny Idrætshal og et Forenings- og Kulturhus.
Anbefalingen støttes af Gug Boldklub.

4

