
Input til ”Multibane – et aktivt og uformelt mødested” 

Spot på Visbys potentialer 

Styrkelse af børn- og ungemiljøet 

Dato Placering Input Interaktioner 

29.11.20 Sportspladsen Flere af byens børn og unge ønsker sig en basketballbane ved siden af 
legepladsen ved sportspladsen.  

44 likes 

17.01.21 havetraktor-
træk ved by-
festen 

Mikkel vil gerne sætte spot på vores skønne byfest. En havetraktortræk-
bane, hvor byens børn kunne hygge sig en af dagene, mener han, ville 
kunne gøre den endnu bedre. 

47 likes 

 

Styrkelse af Visby som en imødekommende og bæredygtig by 

Dato Placering Input Interaktioner 

26.12.20 Sportspladsen Et forslag: den lille sportsplads på Krovej vil være super til en shelter-
plads med bålsted. 
Kommentarer 

 Halvdelen af den sportsplads bliver brugt til krolfbane, men ja, god 
idé med shelterplads i den anden ende. 

 Det er også godt, at pladsen bliver brugt. Dejligt at vi kan dele tan-
ker her i Visby. 

 Så det var dig, der havde sat en skammel der. Jeg var omme og 
sætte en der i går med samme formål. 
- Ja, det ville være så fedt. 

 Der kommer bålplads og shelter i Visby Park. Jeg tror, det bliver 
vildt godt – med toilet og rindende vand, som er i Parken i forvejen. 

11 likes 
8 kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 likes 
 

 

Interview af lokale aktører 
  

Etablering af multibane og samlingssted på den sydlige boldbane 

Multibane med mulighed for mange forskellige boldspil og aktiviteter året rundt og eventuelt pumptrack-

bane. Opholdsareal med borde og bænke, hvor byens store børn og unge, vennekredse og familier ”kan 

hænge ud”, samtidigt med at de udfolder sig på multibanen. 

 

LUP-møde med bestyrelsen for Visby Idrætsforening  

4. oktober 2021 

 

 

a. Ingen planer om nye idrætsaktiviteter. Idrætsforeningens nuværende størrelse er passende. Der er 

så mange børn, at hold vil skulle deles, hvis der kommer flere til, og det vil være en stor udfordring 

at skaffe flere (frivillige) trænere. Kulturen i Idrætsforeningen, hvor børnene skal have det sjovt og 

alle børn får spilletid uanset evner, trækker børn til også fra Bredebro og Løgumkloster.  



2 
 

Efter ønske fra en forældre træner alle børnehold onsdag eftermiddag, så tidsforbrug og kørsel kan 

reduceres. Det har vist sig at være en gevinst, da børnene har glæde af at møde hinanden og kunne 

følge de andres udvikling på tværs af aldersgrupper.  

 

b. Idrætsforeningen har gjort sig indledende overvejelser om etablering af multibane og opholdsom-

råde på den sydlige boldbane. Henvendelser fra andre om køb af grunden til andre formål er afvist, 

da området er nødvendigt både til krolf og som boldbane. Etableringen af multibane forudsætter 

samarbejde med andre aktører i byen. 

Multibanen er med kunstgræs, så den kan anvendes året rundt. Den kan anvendes til forskellige 

boldspil som hockey, volleyball, basketball og fodbold og til andre aktiviteter, hvor det er hensigts-

mæssigt at have en ramme om aktiviteten. For de små børn er det en fordel, at bolden bliver på 

banen. Derudover kunne en pumptrack-bane være et godt supplement for børn og unge, der vil ud-

fordre sig selv på cykel, løbehjul eller skatebord. 

Området omkring banen skal indrettes som opholdsareal, hvor man kan mødes uforpligtende eller 

efter aftale. De store børn og unge mangler et sted i byen, hvor de kan ”hænge ud”, samtidigt med 

at de spiller/leger på banen. Omkring 12-års alderen begynder børnene at falde fra de organiserede 

idrætsaktiviteter. Familier og venner kan mødes om forskellige udendørs aktiviteter ved multiba-

nen og hygge sig med lidt mad og drikke.  Området får på grund af multibanen en anden karakter 

end opholdsarealerne i Visby Park, så de to områder ikke konkurrerer med men supplerer hinan-

den. 

 

c. Børnene sætter pris på det sociale fællesskab med andre børn og på, at der er plads til alle. De 

kunne godt tænke sig mulighed for flere boldspilsmuligheder. Idrætspladsen er et sted, man mø-

des. 

 

d. Samarbejde med andre foreninger relevant i forbindelse med eventuel etablering af multibane. 

 

e. Etablering af multibane og eventuelt pumptrack-bane forudsætter kapital fra fonde m.v. 

 

Borgermøde i Visby Forsamlingshus 
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kommentarer 

Multibane  

5 3 2 

 God idé, den kan være med til at sikre sammenholdet og et 
aktivt samfund. Kan sikre mulighed for aktivitet både gen-
nem foreningsliv og individuel fritid. Et godt mødested og af 
stor værdi for børn og unge. Vil være med til at styrke ung-
domsmiljøet, fordi de unge bliver i Visby i stedet for fx at 
tage til Tønder, og det er vigtigt for det lokale sammenhold 



3 
 

 
Aktivitet og prioritering 

1
. p

ri
o

ri
te

t 

2
. p

ri
o

ri
te

t 

3
. p

ri
o

ri
te

t 

ik
ke

 p
ri

o
ri

te
re

t 

kommentarer 

og fællesskab. Kan være med til at tiltrække unge fra nær og 
fjern. 
Kan ligge i forbindelse med sportspladsen. Placering i nær-
heden af forsamlingshuset. Plads til flere sportsgre-
ne/funktioner: basket, hockey, fodbold, volley. Aktiviteter 
for børn i alle aldre. 
Bænke og borde til forældre/bedsteforældre, og hvor unge 
kan hænge ud. 

Synlighed omkring fællesskaber 
og aktiviteter for børn og unge  

2 0 0 
 Skal styrke sammenholdet mellem børn og unge, der i dag 

er spredt ud over kommunen. 

Basketballbane    x Kan vi opgradere det, vi har i skolegården? Basketballbane 
kan integreres med multibanen. 

Arrangementer for unge    x Vi mangler aktiviteter til de unge.  
En klub for teenagere. LAN-party. 

Nye idéer fra workshoppen: 
- Skaterbane 
- Miniracerbane for de små. 
Biler, bikes, børne ATV, mini-
crosser for de små. 

   x  

 

En multibane 

I dag stilles der større krav til de faciliteter, der skal være i en by. De skal kunne konkurrere med 
’skærmen’, hvor teknologi ofte vinder over fantasi. Derfor skal der også mere til end fx en basket-
kurv eller en boldbane. Det skal være et inviterende miljø, der kan rumme børn og unges forskellig-
heder, og som ikke er begrænset af et bestemt tidspunkt - men hvor spontanitet og uformelt er vigti-
ge parametre. Derudover viser undersøgelse af børn og unges fritidsvaner, at der er nogle tendenser 
på tværs af alder, køn, tid og aktiviteter; 
 

 det handler om at have det sjovt (det legende) 

 man vil gerne være sammen med venner (det sociale) 

 det er sjovt at blive bedre (små succesoplevelser, personlig udvikling, mestring) 

 fleksibilitet er vigtigt (tidspunkt og organiseringsform)  
 
Disse parametre er vigtige at have for øje, når man sammen med børn- og unge i Visby skal blive klo-
gere på, hvad deres behov og drømme er for et stærkere hverdags(fritids)-miljø i Visby.  
 
DemokraCitys anbefalinger til det videre arbejde 
 

 Et uformelt mødested for børn og unge 
Det anbefales, at der i det videre forløb arbejdes med termen ’et uformelt mødested for børn og 
unge i Visby’ i stedet for Multibane, da det i denne fase af projektudviklingen er vigtigt at være 
åben overfor ’løsningsmuligheder’ - begrebet ’Multibane’ kan være med til at fastlåse ideen om, 
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hvad mødestedet skal rumme.  
 

 Mødestedets funktionaliteter og årshjul 
Det nye mødested skal kunne rumme forskellige typer af aktiviteter og målgrupper - derudover 
er det vigtigt at tænke i sæson og vejrlig, så man styrker brugen af mødestedet hele året.  
 
- Aktivitetszoner til forskellige målgrupper  
- Gennemtænkt belysning skaber tryghed og god stemning 
- Ly & læ - for sol, vind og regn  
- Gode opholdsmuligheder, der er inviterende for grupper, og dem der kommer alene 

 

 Mødestedet - som en vigtig del af Visbys identiet og image 
Det er vigtigt, at mødestedet bliver set som en brik i Visbys identitet og image, der kan være med 
til at give byen et løft. Det anbefales derfor, at man ikke blot indkøber en standard-løsning, som 
udover selve banen ikke vil tilføre Visby et yderligere løft eller værdi.  

 
Næste skridt 
 
1) Interessentanalyse 

På workshoppen 28. oktober blev der sat navn på vigtige aktører, der skal involveres i arbejdet 
med at realisere et nyt mødested for børn- og unge i Visby. Det er vigtigt, at sikre sig, at man har 
et overblik over mulige interessenter, da det kan udfordre samarbejdet, hvis man stiger for sent 
på udviklingsvognen.  
 

Lokale  Kommunale  Nationale 

 
De unge Visby borgere; 
Magnus, Kasper, Oscar, Nanna, Vila, 
Aviaya og signe  
(deltagere fra workshoppen) 
 
Virksomheder  
Sponsorer  
(fx lokale virksomheder, sponsorløb) 
Visby IF 
Lokalrådet 
Forsamlingshuset 
Legepladsudvalg 
Spejdernes tombola 

 

 
Tønder Kommune 
- Kultur & Fritid 
- Teknik & Miljø 
 
Kulturskolen i Tønder Kom-
mune 

 
DGI og DBU 
  
GAME  
https://game.ngo/game-denmark/  
 
Fonde: 
 
Lokale og anlægsfonden har bl.a. 
arbejdet med at nytænke ’Multiba-
nen’  
 
Realdanias - Underværker kampag-
ne 
 
Nordea Fondens ’Her bor vi’-pulje 
 

 
 

2) Nedsætte projektgruppe til et opstartsmøde 
Det er vigtigt, at der er en projektgruppe, der har ansvaret for fremdriften af projektet. Det kan i 
den forbindelse være en god idé at invitere alle relevante lokale og kommunale interessenter til 
et opstartsmøde, hvor der bl.a. bliver nedsat en projektgruppe - og hvor ansvarsfordelingen mel-
lem Lokalråd og projektgruppe bliver afklaret. 
 

3) En workshop - hvor overordnede rammer bliver fastlagt 

https://game.ngo/game-denmark/
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Det kan være svært for almindelige borgere at nytænke et ’mødested’ for børn- og unge - derfor 
anbefales det, at der søges penge til både projektudvikling og anlæg, når der skal søges penge 
hos fonde. En indledende workshop med projektets interessenter, kan være med til at fastlægge 
de overordnede rammer, der kan danne baggrund for en beskrivelse, som man kan bruge til at 
søge fonde på.  
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Beskriv, hvilken udfordring idéen skal være med til at løse 
i Visby?  
Giv et konkret eksempel på en situation, hvor idéen kan gøre 
en forskel.  

Hvem er idéens primære målgruppe?  
Skal ideen tiltrække lokale eller også personer udefra - be-
grund jeres svar?  

Hvem er vigtige samarbejdspartnere for 
at lykkedes med idéen?  
Vær så konkret som mulig.  

- Visby er en kedelig by for de unge. I dag har vi ingen 
sted at mødes  

- Det vil styrke vores fællesskab, vi vil komme mere ud, vi 
vil blive mere sociale og hænge ud med venner 

- Et samlingspunkt udenfor som kan benyttes af forskelli-
ge alderstrin 

- Fodbold, basket, hockey, rulleskøjter m.m. 
- Mødested for de unge 
- Mulighed for at dyrke en sportsgren uden at være i en 

forening 
- Aktiverer og samler lokale børn og unge 
- Det kan være med til at fastholde vores børn og unge i 

en længere årrække 

- Børn og unge i Visby og omegn 
- Børnehus og sportsforening 
- Primært unge fra 6-15 år 
- Fra 0-20 år 
- Fritidsaktiviteter til vores unge i Visby 
 
 
 

- De unge Visby borgere 
- Virksomheder  
- Fonde og sponsorer (fx lokale virk-

somheder) 
- Visby IF 
- Lokalrådet 
- Forsamlingshuset 
- Legepladsudvalg 
- DGI 
- Vi kan lave et sponsorløb 
- Spejdernes tombola 

Mangler vi viden for at komme videre med idéen?  
Hvor skal vi finde viden - hvem skal vi spørge?  
 

Tidsplan  
Hvad er de første skridt? Hvornår er det første arbejdsmø-
de? Kan I udarbejde et årshjul?  

Arbejdsgruppe  
Hvem (af jer) skal være med til at løfte 
ideen videre?  

- Den bør placeres tæt på forsamlingshus og boldbaner 
- Målgruppens ønsker til multibanen/faciliteterne 
- Lovkrav? 
- Vi bør høste erfaringer fra lignende projekter - bliver 

andre baner fx brugt tilstrækkeligt?  
- Hvad kan gøre Multibanen i Visby endnu mere attrak-

tiv? 
- Vi skal have tilladelse fra Tønder Kommune  
- Vi skal snakke med nogle der ved noget mere om gode 

ungemiljøer 
- Vi bør snakke med de lokale foreninger om deres behov 

og ønsker 

- Et arbejdsmøde, hvor vi nærmere definerer banens 
kunnen (= kravsspecifikation) 

- Hvilke behov og ønsker har de unge? / Workshop med 
de unge. 

- Først skal vi have tilladelse og så skal vi skaffe penge  
første arbejdsmøde kan være i januar/februar 

Lokalråd  
VIF 
Lill  
Magnus, Kasper, Oscar, Nanna, Vila, Aviaya 
og signe 
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Konkretisering og kvalificering: Syn-
lige fællesskaber for børn og unge 
Beskriv, hvilken udfordring idéen skal være med 
til at løse i Visby?  
Giv et konkret eksempel på en situation, hvor idéen 
kan gøre en forskel.  
 

 

Hvem er idéens primære målgruppe?  

Skal ideen tiltrække lokale eller også personer udefra - 

begrund jeres svar?  

 

 

Hvem er vigtige samarbejdspartnere for at lykkedes 

med idéen?  

Vær så konkret som mulig.  

 

 

- Det skal hjælpe tilflyttere med at blive op-

mærksomme på mulighed for fællesskaber og 

aktiviteter i Visby  

- Oplyse faste tidspunkter for aktiviteter på 

hjemmesiden  

- Undgå affolkning ved at fællesskabet tiltrækker 

både nye borgere og får de unge til at ’vende 

hjem’ igen 

 

 

- Børnefamilier  

- Det er både vigtigt ift. lokale borgere og mulige 

tilflyttere 

 

 

 

 

- Alle foreninger i Visby   

- Lokalråd 

- Tønder Kommune 

 

 

Mangler vi viden for at komme videre med idéen?  

Hvor skal vi finde viden - hvem skal vi spørge?  

 

 

Tidsplan  

Hvad er de første skridt? Hvornår er det første arbejds-

møde? Kan I udarbejde et årshjul?  

 

 

Arbejdsgruppe  

Hvem (af jer) skal være med til at løfte ideen videre?  

 

 

- Manglende viden om hvordan vi får synliggjort 

budskabet. Sociale medier, traditionelle medi-

er, messer? 

 

Bekendtgøres på hjemmesiden 

 

 

 


