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Resumé

Det har længe været ungebyrådets ønske, at skøjtebanen i Aarhus igen bliver en del af det

livlige byliv i centrum. Børn og Unge-byrådet har været meget optagede af, at denne

skøjtebane skal være en skøjtebane for hele Aarhus, og en skøjtebane hvor familie såvel som

unge og gamle kan samles om vinteren. Derfor indstiller Børn og Unge-byrådet til, at der

skal være en skøjtebane i Aarhus C igen.

Gennem grundige drøftelser med embedsmænd såvel som Den Gamle By, er Børn og Unge-

byrådet kommet frem til et forslag, der kan sikre denne skøjtebane bliver en skøjtebane for

hele byen. Derfor stiller Børn og Unge-byrådet fire beslutningspunkter, der efter vores

mening vil sikre en skøjtebane, der vil kunne gøre det attraktivt for Aarhusianere at komme

på skøjter igen.

Beslutningspunkter

Ad 1) Skøjtebanen i Aarhus skal fremadrettet være et tilbud til byens borgere om vinteren.

Ad 2) Skøjtebanen skal være åben i højsæsonen fra slutningen af november til starten af

marts.

Ad 3) Børn og voksne der har et almindeligt arbejde eller går i skole skal gennem

åbningstider for eksempel til klokken 21, have mulighed for at benytte skøjtebanen efter

arbejde/skole.

Ad 4) Skøjtebanen skal være en skøjtebane for hele Aarhus, og derfor være centralt

beliggende.
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Baggrund

Til seneste Børn og Unge byrådsmøde, var der indbudt tre gæster. En embedsmand fra hhv.

sport og fritid, og teknik og miljø samt Direktøren fra Den Gamle By.

Direktøren fra Den Gamle By informerede om, at man allerede har søsat et projekt der

skulle skaffe midler til at nedfryse søen ved det nyåbnede konditori til en skøjtebane om

vinteren. Børn og Unge under 18 vil kunne komme gratis ind, mens alle andre

aldersgrupper skal betale normal indgangsbillet for at benytte skøjtebanen. Den Gamle By

vil samtidig lave skøjteudlejning. Den Gamle By har tænkt sig at fastholde de normale

åbningstider til at omfatte skøjtebanen, med mindre der kommer stor efterspørgsel.

Desuden vil skøjtebanen i udgangspunktet ikke have åbent i december.

Embedsmanden fra Sport og Fritid fremlagde nøgletal vedrørende skøjtebanen, hvor man

kunne se, at der skete et markant dyk i antallet af besøgende ved flytning fra parken ved

musikhuset til bispetorvet. Desuden oplyste han om, at dette kunne skyldes en meget kold

og blæsende vinter, der til tider gjorde det næsten uudholdeligt at opholde sig på

skøjtebanen. Han pointerede også at december var den periode hvor flest mennesker

benyttede skøjtebanen.

Der er tidligere blevet regnet på, om det ville kunne betale sig at benytte en kunstig

skøjtebane for at undgå bl.a. elektricitetsomkostninger. Forsøg med dette har dog vist at det

ikke er et reelt alternativ.

Embedsmanden fra Teknik og Miljø redegjorte for processen vedrørende byplanlægning og

lokalplaner i Aarhus. Derudover oplyste han om, at det var blevet undersøgt om man kunne

placere skøjtebanen på gruset ved Ridehuset/Officersbygningen, da det ifølge ham var

anlægsudgifterne til nyt græs der var en stor del af den pose penge det kostede at have en

skøjtebane. Placeringen ved Ridehuset blev vanskeliggjort af, at det afskar visse

transportveje for gods til den gamle kaserne, samt at skøjtebanen ville blive mindre end

tidligere.

Ad 1)

Skøjtebanen var i mange år et tilbud til Aarhus borgere om vinteren. Dog blev den sidste år

offer for nedskæringer i Aarhus kommune. Dette stiller Børn og Unge-byrådet sig

uforstående overfor, da vi netop mener at det var en god vinteraktivitet. Netop om vinteren

er mulighederne for fysisk udfoldelse i Aarhus små. Det er selvfølgelig muligt at benytte en

af kommunens idrætsarenaer, men en centralt beliggende skøjtebane i Aarhus giver på en

helt anden måde en mulighed, samt incitament, for at få rørt sig i de kolde vintermåneder.
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Desuden var skøjtebanen et socialt tilbud, der gjorde at man ikke kun fik skøjtet med sine

venner, men også fik mulighed for at stifte nye bekendtskaber. Denne mulighed er der ikke

på samme måde i Aarhus efter skøjtebanens nedlæggelse.

Ad 2)

Børn og unge-byrådet finder det særdeles vigtigt at skøjtebanen holder åbent i højsæsonen,

hvilket vil sige december. Derfor er det vigtigt for Børn og Unge-byrådet at muligheden for

at benytte skøjtebanen, også hvis den placeres i Den Gamle By er der hvor de fleste

mennesker forventes at bruge skøjtebanen.

Det er fra Børn og Unge-byrådets side ikke tvingende nødvendigt at sætte en specifik

afsluttende dato, da man ikke kan tage eksempelvis vejrmæssige forhold med i

betragtningen.

Ad 3)

For at sikre at så mange som muligt har adgang til at benytte skøjtebanens faciliteter, er der

Børn og Unge-byrådets opfattelse at åbningstiderne skal være placeret således, at der er

mulighed for at låne skøjter også om aftenen. Det er Børn og Unge-byrådets opfattelse, at

åbningstiderne i høj grad kommer til at bestemme hvor mange mennesker der i sidste ende

får glæde af skøjtebanen i Aarhus. Specielt fremhæves der at Den Gamle Bys mulige

åbningstid til klokken 17, ikke vil gøre det muligt for personer bosiddende udenfor Aarhus

C at nå ind til skøjtebanen før den lukker og vil gøre det umuligt for skolebørn at benytte

skøjtebanen i hverdagene.

Ad 4)

Den centrale placering er for Børn og Unge-byrådet meget vigtig. Den centrale placering af

skøjtebanen vil gøre at man ubesværet kan komme til og fra skøjtebanen fra alle steder i

Aarhus. Det er desuden Børn og Unge-byrådets opfattelse, at der ikke vil komme så mange

til skøjtebanen hvis den ligger uden for centrum. Derudover er Børn og Unge-byrådet

bekymrede over, at det ikke vil blive hele Aarhus skøjtebane med en placering uden for

centrum men nemt bliver en skøjtebane for bydelen.

Det er Børn og Ungebyrådets opfattelse, at placeringen skal være permanent. På den måde

kan man udnytte overskudsvarmen i kommunale bygninger og dermed gøre skøjtebanen

mere miljøvenlig. Denne centrale placering af skøjtebanen forestiller Børn og Unge-byrådet

kunne være ved ridehuset/officersbygningen, eller eventuelt i forbindelse med Godsbanen.

På den måde kunne man, med en permanent skøjtebane give mulighed for at den benyttes

til street-aktiviteter om sommeren. Netopkoblingen mellem skøjtebane og street-aktiviteter

er noget Børn og Unge-byrådet har set på med henblik på finansiering gennem sport og

fritids-politikken.
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Konsekvenser

Økonomiske:

I tilfælde af, at skøjtebanen placeres i Den Gamle By, vil de økonomiske konsekvenser af

dette være, at der, hvis ikke Den Gamle By selv kan finde midlerne til længere åbningstider,

skal afsættes et beløb til at forlænge skøjtebanens åbningstid udover Den Gamle By's.

Hvis placeringen bliver uafhængig af Den Gamle By skal der sættes penge af til at

skøjtebanen skal anlægges, samt gøre det muligt at lave den om til fodbold eller street-

aktiviteter om sommeren. Der er i Sport og Fritidspolitikken afsat penge til at anlægge

streetaktiviteter, og vi foreslår at man henter beløbet til anlægningen herfra.

Sociale:

En skøjtebane i Aarhus C vil kunne samle Børn og Unge fra hele byen til sport og leg i løbet

af vinteren. Desuden er der sat specielt fokus på at man skal gøre en indsats for uorganiseret

fritidsliv. Skøjtebanen kunne være et væsentligt positivt indspark til dette om vinteren, hvor

det ellers er småt med uorganiserede fritidsaktiviteter.
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