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Århus Ungdommens Fællesråds ønsker og drømme til Banegårdskvarteret 

 
 
Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om 
Banegårdskvarteret igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 
120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at der i nye by- og 
boligområder skabes plads og gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn 
og unge. 
 
 
Plads til foreningsaktiviteter i Banegårdskvarteret 
Med planerne om et helt nyt kvarter i midten af Aarhus ser vi i ÅUF en unik mulighed for 
at behovet for faciliteter til foreningsaktiviteter kan tænkes med i udviklingen af 
området fra start, og dermed bliver en integreret del af planerne for området. Vi har i de 
seneste år haft svært ved at hjælpe foreninger med at finde egnede faciliteter i centrum, 
og samtidig ser vi en stor fortætning i midtbyen og dermed også flere børn og unge, som 
efterspørger en aktiv fritid i et foreningsfællesskab. Børn og unge er typisk ikke så 
mobile, og derfor er det vigtigt, at fritidsaktiviteter kan foregå i nærområdet.   
 
ÅUF vil gerne hjælpe med at involvere relevante børne- og ungdomsforeninger i 
processen for planlægningen af Banegårdskvarteret. Det kan både være eksisterende 
foreninger, som vil oprette nye aktiviteter i Banegårdskvarteret, eller nye foreninger, 
som ønsker at forankre deres arbejde i det spændende nye og centrale kvarter. Uanset 
om det er nye eller etablerede foreninger, så er det er vigtigt, at foreningslivet tænkes 
ind fra start, så der bliver plads til fx spejderaktiviteter, fællesspisning og mødesteder for 
unges politiske arbejde. Det er meget nemmere at finde synergier og 
samarbejdspotentiale, når foreningslivet tænkes med fra start. 
 
 
Borgerinddragelse 
ÅUF opfodrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med visionerne og 
helhedsplanen for Barnegårdskvarteret. Det er essentielt for områdets udvikling og 
borgernes ejerskab til den nye bydel, at der er mulighed for at involvere sig og få 
indflydelse på planlægningen. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i 
kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage med netop dette perspektiv i det videre 
arbejde med Banegårdskvarteret.  
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