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Vodskov Hallen / Vodskov Fremtid
Julegave til Vodskovs borgere
Lokale og Anlægsfonden støtter til og ombygning af Vodskov Hallen med 4 mio.kr.
og finansiering på 10.4 mil., som skal gøre Vodskov Hallen til et moderne aktivt og kulturelt
samlingssted for hele byen.
Hermed er vi er kommet et godt stykke længere med byens ønske omkring at ændre Vodskov Hallen
til et ”Folkehus” for hele byens borgere.
Vodskov Hallen skal udvides og omdannes fra at være en traditionel idrætshal til et lokalt
samlingssted for alle indbyggere i Vodskov.
Hvor der før kun var plads til almindelig indendørs idrætsgrene, vil der komme mange nye
aktivitetsmuligheder også på det kulturelle område.
Biblioteket og Multihuset samt Foreningsfitness flytter ind og der bliver bedre muligheder for
Cafeen. Desuden etableres der en Multisal til glæde for foreninger og klubber. Multisalen vil også
åbne nye muligheder for kulturelle arrangementer.
Projekt ”Vodskov fremtid” er blevet til i et bredt samarbejde med byens borgere og med meget stor
hjælp fra politikkere og embedsmænd i Aalborg Kommune samt Arkitekterne Keinicke og Overgaard
i et tæt samspil med Lokale og anlægsfonden.
Der er nu udviklet en løsning, der vil gøre det nye ”Folkehus” til et stærkt omdrejningspunkt for alle
i Vodskov.
Det betyder, at en lang række nye brugere inviteres indenfor, og at der også bliver adgang til den,
som ikke har lyst til at være medlem af en idrætsforening og træne på faste tidspunkter i løbet af
ugen.
Ny facade, moderniseret caféområde, fitnesscenter, multisal, multihus og bibliotek.
Projektet omfatter 1.580 m2, hvoraf de 1.270 m2 er tilbygninger. Den nye facade vil bestå af
vindues partier med en bagvedliggende reolkonstuktion. Reolerne bygges i træ og kan bruges til
opbevaring og andet.
I den nye tilbygning vil et åbnet centralt torv blive det naturlige samlings-og fordelingssted for
brugerne af huset. Torvet åbner sig i alle retninger mod de forskellige muligheder. Cafeområdet vil
blive det nye naturlige mødested for mange af byens borger.

Idrætsområdet udvikles med nye rum til både bevægelse og ophold, der kan bruges til en bred vifte
af fysiske og kulturelle aktiviteter. Den eksisterende spejlsal kan også anvendes til andre formål end
der finder sted i dag.
Vodskov Foreningsfitness.
Foreningsfitness, som startede op den 1. oktober med en helt utrolig opbakning fra byen, flytter ind
fitnesscenteret, hvilket giver mange flere muligheder for brugerne til også at lave holdtræning og
meget andet.
Vodskov bibliotek flytter ind og vil være en spændende aktivitet i det nye center.
Biblioteket vil have mulighed for nye og flere arrangementer – også rettet mod nye brugere.
Multihuset, som i dag ligger uden for byen, kan rykke hel tæt på Vodskov Skole og tilmed være en
del af byens centrum, med de muligheder dette indebærer.
Projektet vil blive kendetegnet ved høj grad af åbenhed og stort lysindfald. Det er tegnet af
Keinicke & Overgaard Arkitekter.
Rådmand Anne Dorte Krog, Aalborg kommune siger om projektet:
Vi er rigtige glade for Lokale og Anlægsfondens positive behandling af projektet. Lokale og
Anlægsfondens tilskud betyder, at det bliver muligt at realisere omdannelsen af Vodskov Hallen til et
moderne idræts-aktivitetscenter. En omdannelse, der med sin spændende udformning og
mangfoldighed, vil blive et centralt omdrejningspunkt for Vodskov bys borgere - unge som gamle.
Med den fysisk tætte placering til Vodskov Skole vil omdannelsen ligeledes understøtte og inspirere
i forhold til Vodskov Skoles udmøntning af den nye folkeskolereform.
Med Lokale og Anlægsfondens flotte tilsagn bliver det muligt at indfri byens mangeårige ønske
om at få omdannet Vodskov Hallen til et centralt omdrejningspunkt for både idræts-og kultur
aktiviteter. Vi i ”Vodskov Fremtid” sætter stor pris på de seneste måneders sparring med Lokale og
anlægsfonden.
Direktør Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
Omdannelsen af Vodskov Hallen kan med større åbenhed og tværgående aktivitetsmuligheder
tiltrække mange nye brugere, der ikke tidligere har haft deres gang i hallen. Dermed bliver
projektet et fint eksempel på, hvordan man kan samle idræt-, fritids-og kulturelle aktiviteter under
et tag og skabe et fælles mødested for et helt lokalområde.
Projekt ”Vodskov Fremtid” har involveret mange frivillige personer, som har hjulpet Vodskov
Hallens bestyrelse med at få dette projekt etableret.
Vi er rigtig glade for den hjælp, som personerne hver i sær har ydet.
Ligeledes har det haft stor betydning med den fulde opbakning fra Vodskov Hallens repræsentantskab.
Nu ser vi frem til at kunne realisere projekt ”Vodskov fremtid”.
Der er lang vej til indvielsen, som vi håber, kan ske i foråret 2015.
Alle Vodskovs borgere ønskes hermed en rigtig glædelig jul samt et godt og spændende Nytår.
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