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Indledning 
"Med denne strategi som pejlemærke vil vi de kommende 5 år arbejde 
målrettet på at sikre endnu bedre fysiske rammer til bevægelse og fællesskaber 
rundt i kommunen." 

I Brønderslev Kommune har vi forpligtet os til at sætte gang i en række initiativer, der skal 
bidrage til at realisere den ambitiøse vision gennem Bevæg dig for livet. Det skal prioriteres 
at gøre flere borgere fysisk aktive og få flere med i forpligtende fællesskaber. Helt præcist 
vil Brønderslev Kommune i periode 2019-2024 arbejde målrettet på at få 2500 flere aktive 
borgere. Visionsaftalen prioriterer et bredt fokus på at skabe bedre vilkår og muligheder 
for bevægelse for alle aldersgrupper lige fra børnene til seniorerne. Der vil ligeledes være 
fokus på muligheden for bevægelse for borgere, der er psykisk eller fysisk sårbare. 

Facilitetsstrategien er en del af Visionsaftalens fokus på at arbejde på bedre rammevilkår i 
forhold til rum og rammer til fysisk aktivitet og fællesskaber. 

Et mål vi når sammen 
For at vi kan komme i mål med den ambitiøse vision må vi arbejde sammen: 

”Vi glæder os til at sætte ekstra tryk på bevægelsen her i Brønderslev 
Kommune. Vi ser frem til at samarbejde bredt på tværs af den kommunale 
organisation og med alle interesserede parter i lokalområdet. Sammen kan vi få 
endnu flere borgere til at være en del af et fantastisk fællesskab i fritidslivet, 
blive mere aktive og få en masse gode oplevelser, det vil vi gerne gøre en 
ekstra indsats for” udtaler borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael 
Klitgaard. 

Derfor er denne Facilitetsstrategi også blevet til gennem en proces hvor såvel politikerne i 
Byrådet, forskellige fagpersoner på tværs af forvaltninger, frivillige og særlige interessenter 
er inddraget. 

Nu skal strategien bruges aktivt, og være med til at sikre en øget brug af eksisterende 
faciliteter på nye måder, udvikling af nye samarbejder omkring de eksisterende faciliteter 
og skabe muligheder for at udvikle nye rum og rammer til bevægelse. 

Strategien skal særligt fokusere på, at gøre de eksisterende faciliteter endnu mere aktive 
og attraktive, og vi skal aktivere nye rum og rammer, der indbyder til andre typer af 
bevægelse end de klassiske idrætsfaciliteter. Alt sammen så vi skaber endnu bedre rammer 
for, samt inspirerer og motiverer til, at flere vil være aktive. 

Hvorfor en facilitetsstrategi 
Faciliteter der muliggør foreningsaktiviteter, bevægelse i naturen, aktiviteter og 
fællesskaber er grundsten i arbejdet på at få endnu flere borgere til at være fysisk aktive. 

Facilitetsstrategien er et værktøj, som skal sikre et bredt samarbejde på tværs af 
forvaltninger, interessenter og frivillige i Brønderslev Kommune, med det formål at sikre 
det bedst mulige samarbejde om udnyttelse og udvikling af faciliteter til bevægelse. 
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Strategiens opbygning 
Facilitetsstrategien er overordnet set opbygget omkring 3 arenaer for bevægelse: 

• Natur og Byrum  
• Kommunale Institutioner  
• Klassiske Idrætsanlæg 
Under hver af de 3 arenaer er der lokaliseret centrale potentialer og udfordringer. 
Herunder er der formuleret nogle målsætninger og konkrete handlinger, der skal arbejdes 
på frem mod 2025 for at indfri potentialerne og imødekomme udfordringerne. 

Facilitetsstrategien er blevet til i et tæt samarbejde med Bevæg dig for livet og herunder 
særlige fagpersoner fra henholdsvis DGI og DIF. 

Opfølgning 
Arbejdet med Facilitetsstrategien pågår løbende på tværs af fagområder og forvaltninger 
med forankring i Fritid og Kultur. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
de relevante fagområder, der sikrer løbende fremdrift. Hvert andet år med start fra 2022 
gøres der status på Facilitetsstrategien og eventuelle rettelser indarbejdes. Dette arbejde 
skal have direkte forbindelse til arbejde med kommuneplanen. Den politiske behandling af 
status og eventuelle ændringer starter i Fritids- og Kulturudvalget og ender via relevante 
udvalg i Byrådet. 
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Natur og Byrum 
I kommunens mange skønne områder i det fri er der særlige muligheder gemt! 

I Brønderslev Kommune har vi et væld af muligheder lige uden for døren - lige meget hvor 
i kommunen du bor. Hvad end det er skoven, vandet, markerne eller byen der er i 
umiddelbar nærhed, så er der her en mulighed for at skabe endnu bedre rammer for 
bevægelse. 

En undersøgelse blandt de inaktive borgere i kommunen viser, at 60% af borgerne gerne 
vil dyrke en aktivitet, de kan dyrke når det passer ind. For 35% er det vigtigt at aktiviteten 
er tæt på hjem/job, samtidig vil 20% gerne dyrke aktiviteter i det fri. 

Disse tre parametre gør, at en central arena for bevægelse og aktivitet bliver den natur og 
det byrum, der omgiver borgerne. 

Potentialer 
• Aktiviteter i det fri er attraktive for mange målgrupper, der ikke i forvejen er aktive 
•  Ingen tilskuere, så det er okay at være nybegynder  
•  Naturoplevelser bliver en del af aktiviteten 
•  Inaktive børn og unge kan aktiveres gennem brug af natur og/eller byrum 
•  Aktive samlingssteder skal medvirke til at alle borgere bliver aktive 

Udfordringer 
•  Der mangler tydelige faciliteter til bevægelse i såvel naturen som i byrummet 
•  Der mangler god information, formidling og skiltning 
•  Mangel på rekreative områder i byerne - særligt målrettet de unge  
•  Der mangler sociale rammer tilhørende stier og lignende i naturen  
•  Mangel på offentlig skov som må anvendes til aktiviteter som Orienteringsløb, MTB, 

ridning, trailløb m.m. 
•  Mangel på organiserede aktiviteter der introducerer til bevægelse i naturen 
Ud fra ovenstående potentialer og udfordringer er der lokaliseret følgende målsætninger 
og handlinger.  
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MÅL og HANDLINGER 
Facilitetsstrategien indgår i arbejdet med Kommunestrategi, Kommuneplan og lokalplaner 

•  Sikre at der ved udvikling og vedligehold af natur og byrum arbejdes med bevægelse 
som en aktiv del af planlægningen 

• Skabe øget tilgængelighed til stier der åbner op for gang og MTB 
•  Skabe overblik over eksisterende og potentielle stier og outdooraktiviteter 
•  Understøtte fællesskaber omkring gang, løb og MTB i forbindelse med stierne 
•  Understøtte introducerende aktiviteter, så man kan stifte bekendtskab med 

aktiviteterne. 
•  Videreføre satsningen på de prioriterede "Formidlingsruter 
• Skabe øget opmærksomhed gennem kommunikation og markedsføring 
•  Naturvejlederne skal medvirke til øget opmærksomhed på de mange muligheder 
•  Prioritering af skiltning og formidling af natur og byrum  
•  Overblik over aktivitetsmuligheder og faciliteter i natur og byrum 
• Skabe øget tilgængelighed til vand, søer, åer og lignende  
•  Skabe overblik over eksisterende og potentielle steder til vandaktiviteter 
•  Skabe aktivitetsmuligheder der gør det muligt at starte til en idræt på vandet 
•  Etablere faciliteter til opbevaring, grej og mødesteder – inden 2024 vil der arbejdes på 

udvikling af 2 -3 særlige mødesteder/samlingssteder i relation til vand 
• Skabe flere sociale mødesteder i relation til bevægelsesmulighederne i byrummene 
•  Lokalisere og udvikle 2-3 særlige samlingssteder for unge i bymiljøer på tværs af 

kommunen 
•  Understøtte bevægelsesmuligheder i byerne målrettet voksne via sociale knudepunkter 

for løb, gang, cykling og lignende eventuelt i relation til andre idrætsfaciliteter  
•  Samarbejde med Fokusbyerne omkring udvikling af de lokale muligheder 
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Kommunale institutioner 
De kommunale institutioners gode faciliteter skal komme flere til gode, så der 
skabes nye muligheder for bevægelse i gode rammer. 

I Brønderslev Kommune har vi mange kommunale institutioner, der har arealer og 
bygninger, der indbyder til bevægelse og aktivitet, og som kan fungere som 
samlingssteder. 

Disse arealer kan være en mulig arena for bevægelse og aktivitet for andre borgere end 
den primære målgruppe. Hvis disse arealer og bygninger bliver gjort tilgængelige for 
andre brugere i eller udenfor institutionens åbningstid vil udbuddet af faciliteter til 
aktiviteter i fritiden kunne øges. 

Potentialer 
• Øget udnyttelse af bygninger, lokaler og arealer - særligt i ydertimerne 
•  Stort potentiale for udnyttelse af uderum og samlingssteder fx. skolegårde, legepladser 

og lignende 
•  De kommunale institutioner har allerede fat i en målgruppe eksempelvis skolebørn, 

brugere af sundhedscenter eller lignende, så mange har deres daglige gang i lokalerne 
•  Potentiale og mulighed for samarbejde med institutionen og de nye brugere 
•  Mange ressourcer og fagligheder der kan komme i spil i kvalificering af aktiviteterne 
•  Et øget tværgående samarbejde, der er med til at udvikle aktivitetsudbuddet 

Udfordringer 
•  Der er ofte ikke tradition for samarbejdet 
•  Der er ofte tradition for at lukke / låse institutionerne og deres arealer 
•  Nogle lokaler kan ikke bruges af fritidstilbud 
•  Ofte er der indhegning eller lignende der ikke signalerer åbenhed Der skal tænkes i 

aktivering af områder i andre tidspunkter end datid, der normalvis er der, hvor 
institutionerne har aktiviteter  

•  De kommunale institutioner fremstår ofte lukkede både visuelt og fysisk 
Ud fra ovenstående potentialer og udfordringer er der lokaliseret følgende målsætninger 
og handlinger. 
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MÅL og HANDLINGER 
Prioritering af midler til forbedring og udvikling af eksisterende kommunale bygninger og 
arealer 

•  Bruge facilitetsstrategien som afsæt til at prioritere økonomi ved budgetforhandlinger 
•  Prioritere eksisterende midler og puljer ud fra facilitetsstrategiens mål og handlinger 
•  Et fokus på fællesskabende og sociale rammer, som også kan bruges efter lukketid 
•  Udvikle legepladserne i relation til de kommunale institutioner med fokus på 

bevægelse og motorisk udvikling, samt i højere grad åbne dem op for borgerne  
•  Arbejde med dette ud fra byrådets prioritering af øget samarbejdet i Budget 2021 
• Ved nybyggeri og større renoveringer af kommunale institutioner skal bevægelse indgå 

som en naturlig del af planlægning og projektering 
•  Udarbejdelse af en standard for arbejdet med bevægelse ved nyanlæg og renoveringer 
•  Sikre en arbejdsgang der involverer relevante parter på tværs af organisationen 
• Øget åbenhed og tilgængelighed på alle kommunale lokaler og arealer 
•  Kortlægge hvilke faciliteter det er muligt og relevant at åbne op 
•  Etablere samarbejder med lokale foreninger eller andre aktører omkring aktiviteter i de 

"nye" faciliteter 
•  Sikre et overblik over de tilgængelige faciliteter og en nem bookingprocedure 
•  Sikre god synlighed og adgang til faciliteterne for nye fritidsbrugere 
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Klassiske idrætsanlæg 
De klassiske idrætsanlæg skal udnyttes bedre og spille en central rolle i den videre 
udvikling af bevægelsen i Brønderslev Kommune! 

I Brønderslev Kommune findes mange gode idrætsanlæg lige fra de klassiske haller, 
svømmehaller og boldbaner til tennisanlæg, golfbaner, kunstgræsbaner, multibaner og 
meget mere. 

Faciliteterne er spredt på tværs af hele kommunen, og der er mange af dem. 

For 35% af de inaktive er det vigtigt at aktiviteten er tæt på hjem/job, og de mange 
klassiske idrætsanlæg gør. at der oftest vil være et idrætsanlæg tæt på. Denne positive 
situation skal vi udnytte, til at gøre de klassiske idrætsanlæg til pulserende 
bevægelsesmekkaer, der lyser op og skaber liv på tværs af kommunen. 

Potentialer 
•  Faciliteterne kan ofte udnyttes endnu bedre og til meget mere aktivitet 
•  Der findes ofte ledige tider i morgentimerne, i løbet af dagen og igen sidst på aftenen 
•  Der er gode rammer til aktiviteter og fællesskaber 
•  Øget samarbejde mellem faciliteterne på tværs, kan skabe udvikling og mere dynamik 
•  Øget samarbejde mellem foreninger/brugere og faciliteter kan sikre mere optimal 

udnyttelse 
•  Der kan nytænkes, så nye faciliteter også får hjemme i de eksisterende faciliteter 

Udfordringer 
•  Mange faciliteter er målrettet til en idræt 
•  Faciliteterne er ofte forbundet med konkurrence og spilleregler, hvilket kan skabe 

barrierer hos de inaktive 
•  Faciliteterne kan være svært tilgængelige og virke lukkede - eksempelvis for folk med 

fysiske eller psykiske handicaps  
•  Faciliteterne indeholder ofte aktiviteter som kræver udstyr  
•  Balancering af kommercielle og foreningsdrevne aktiviteter 
Ud fra ovenstående potentialer og udfordringer er der lokaliseret følgende målsætninger. 
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MÅL og HANDLINGER 
At der etableres flere, samarbejder på tværs af faciliteten, foreninger og/eller andre aktører 

•  Sammen med faciliteterne udvikle nye aktiviteter i samarbejde med lokale aktører 
•  Særligt samarbejde med faciliteter med ledige tider, omkring nye initiativer målrettet 

nye brugere i disse tidsrum 
•  Indskrive målet om øget facilitering ind i de kommunale samarbejdsaftaler med 

faciliteterne 
•  Etablering af udviklingsmøder med lokale aktører og faciliteter, hvor der er fokus på 

aktivitetsudvikling 
Øget anvendelsesmuligheder – multifunktionelle rum.  

•  Prioritering af økonomi målrettet multifunktionalitet i faciliteterne via Anlægspuljen på 
Fritids- og Kulturområdet 

•  Afdække de enkelte anlægs muligheder for multifunktionelle tiltag 
•  1-2 pilotprojekter med fokus på omdannelse af eksisterende facilitet til multifunktionel 

anvendelse 
•  Sikre fokus på multifunktionalitet ved større renoveringer eller nybyggerier 
•  Arbejde med et særligt fokus på dette i de anlægsmidler der er prioriteret til 2 haller i 

budget 2021 
Øget åbenhed og tilgængelighed til faciliteterne 

•  Afprøve en grejbanksordning i 1-2 faciliteter, så borgerne kan låne udstyr til at deltage 
i nye aktiviteter 

•  Synliggøre ledige tider og gøre dem muligt at booke for borgere og foreninger via en 
online platform 
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Fire centrale værktøjer 
På tværs af de tre arenaer er der lokaliseret fire særlige potentialer, som er centrale for at 
gøre flere borgere fysisk aktive, skabe mere liv rundt i hele kommunen og udnytte vores 
faciliteter og stedbundne potentialer bedst muligt. 

De fire særlige potentialer er således de vigtigste værktøjer i værktøjskassen i arbejdet med 
at udvikle aktiviteterne og faciliteterne på tværs af de tre arenaer 

Synlighed og Formidling 
Der skal være et stort fokus på synlighed og formidling af mulighederne for aktivitet. Det 
er centralt at borgere, foreninger eller andre brugere ved hvilke faciliteter der er i 
kommunen, hvornår de kan bruges og hvilke aktiviteter der er omkring dem. Desuden skal 
der tænkes i tidssvarende formidling af aktivitetsmuligheder i naturen. 

Tilgængelighed 
De forskellige aktivitetsmuligheder skal være tilgængelige, der skal sikre gode 
adgangsforhold og infrastruktur omkring faciliteterne, som også muliggør at eksempelvis 
handicappede eller andre sårbare målgrupper kan benytte dem. Derudover skal 
tilgængeligheden øges via mulighed for nem booking online/via app, og nem adgang til 
faciliteter, så man ikke møder en låst dør. 

Facilitering 
Et helt centralt punkt er facilitering, vi mangler ikke faciliteter, men vi skal blive bedre til at 
bruge dem. Der skal sikres et større fokus på udnyttelse, nytænkning og etablering af 
anderledes aktiviteter. På denne måde vil faciliteterne også kunne henvende sig til nye 
målgrupper. Sammen skal vi sætte et større fokus på aktivitetsudvikling, som skal gå hånd i 
hånd med vedligehold og fysisk udvikling af faciliteterne. 

Samarbejde 
For at kunne indfri de mange potentialer og få endnu flere aktive borgere, så er det 
afgørende at vi samarbejder. Det kræver samarbejde mellem faciliteternes primære ejere, 
administratorer eller lignende og brugerne. Det kræver en opmærksomhed på inddragelse 
og samarbejde, sammen kan vi skabe endnu mere liv og bruge vores faciliteter på nye 
måder til gavn for flere! 
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