
Hjælp os med at skabe 
optimale rammer

Vi håber, at I  
vil hjælpe os  

med at komme 
helt i mål.

Det nye Harlev Idræts- & Kulturcenter vil være Harlev og om-
egns kulturelle og idrætslige hjerte. Ambitionen er at samle lo-
kalbefolkningen under et tag - uanset om man er til håndbold, 
skak, e-sport eller foredrag mm. - med forventningen om, at det 
vil skabe liv og læring på tværs af køn, alder, interesser og kul-
turelle anskuelser. Vi kalder det Forstadens Fællesskaber.

Vil I være med?
Støtter I Harlev Idræts- & Kulturcenter er I med til at skabe de 
optimale rammer for et lokalsamfund, der ønsker samhørighed 
og fællesskab. Et lokalsamfund, der udelukkende via frivillige 
kræfter har virkeliggjort drømmen om et nyt centrum for idræt 
og kultur.

Hvad får I ud af det?
Vi gør meget ud af at profilere vores samarbejdspartnere, da I 
er grundstenen for at skabe gode rammer for Harlev Idræts -  
& Kulturcenter. I centrum af Harlev har vi opstillet en tavle, 
hvorpå jeres navn eller virksomhed vil få en plads. Jeres bidrag 
vil efterfølgende også blive eksponeret i den nye bygning. Der-
udover sørger vi også for at profilere jeres virksomhed på vores 

Harlev Idræts - & Kulturcenter vil være færdigbygget ultimo 2021. Vi mangler imidlertid 
midler til idræts - og kulturcentrets indendørs faciliteter for at kunne opfylde lokal- 
befolkningens behov. Dét kan I være med til at lave om på.

sociale medier og på vores hjemmeside. I alt relevant 
skriftligt materiale vil jeres logo også fremgå, hvis I 
ønsker det. Ønsker I fuld diskretion, er dette også mu-
ligt. Vi stiller os selvfølgelig også gerne til rådighed 
for interviews, cases, profilering mv. i jeres egen 
markedsføring.

Harlev er i rivende udvikling og befolknings-
tallet øges kraftigt i de kommende år. Vi vil 
sørge for, at jeres virksomhed også vil blive 
kendt i det nye og større Harlev J.

Kontakt os
Ønsker I at vide mere, kan I kontakte  
– Søren Nedergaard, tlf. 2393 1021
– Egon Leegaard, tlf. 2671 8933
– Tom Bøge, tlf. 5057 7579
– Martin Trærup, tlf. 2936 1337
– Jacob Damgaard, tlf. 2049 4579
– Kaj Sommer, tlf. 3068 4833

Se mere på www.hiogk.dk eller find os på facebook



Fakta 

Om Harlev Idræts - & Kulturcenter (HI&K)
  Byggeriet af HI&K er påbegyndt og forven-

tes afsluttet ultimo 2021.
  Det nye HI&K er beliggende mellem Harlevs 

eksisterende idrætshal og svømmehal.
  Den nye bygning opføres og ejes af HI&K og 

er derfor en privat bygning uden økonomisk 
tilknytning til andre instanser. 

  Byggesummen er på 20,5 mio. kr. Dette 
beløb er tilvejebragt dels via kommunale 
midler fra Aarhus Kommune samt et kom-
munegaranteret lån. Resten af beløbet – i 
alt 2,5 mio. kr. – er indsamlet lokalt i Harlev 
gennem sponsorater, lokale indsamlinger  
og forskellige arrangementer, såsom cykel-
løb, byfester m.v.

Om Harlev Idræts Klub (HIK)
  HIK vil blive den største bruger af det nye 

Harlev Idræts - & Kulturcenter.
  HIK har ca. 2400 aktive medlemmer i  

alle aldre fordelt på i alt 12 idrætsgrene.
  De indendørs idrætsgrene har lidt under 

mangel på aktivitetsplads i mange år. Det er 
derfor et meget stort ønske der går i opfyl-
delse, når HI&K bliver en realitet.

Om øvrige brugere af Harlev Idræts-  
& Kulturcenter
Af andre brugere af de nye faciliteter kan 
nævnes mødregrupper, bræt - og kortspils-
klubber, e-sportsforeninger, biblioteket, 
dagplejere, børnehaver, Næshøjskolen, større 
private arrangører og vores Café samvær - en 
café for mennesker, der søger nye bekendt-
skaber. 

Derudover vil de nye faciliteter danne ramme 
om foredrag, støttearrangementer, koncerter 
mv. Det brede spektrum af brugere kræver 
mange forskellige faciliteter, som vi nu søger 
støtte til.

Om udviklingen af Harlev og omegn
   Der er netop åbnet for en ny udstykning 

med ca. 50 grunde i Harlev Syd. Og flere er 
planlagt i samme område. 

  Herudover har Aarhus Kommune tilkende- 
givet, at der planlægges en udstykning af 
i alt ca. 350 grunde på arealerne øst for 
Harlev.

Byggepladsen oktober 2021

Tak til lokalområdet 
Anders Thygesen  •  August Andersen VVS  •  Autotest  •  Bergs Vinimport  •  Bisgaard Sørensen 
Teltudlejning  •  Cewi byg  •  Circkle K  •  Coffee & Scrub Nordic ApS  •  Damsgaard Have og An-
læg  •  Danalock Aps  •  Danbolig Galten-Harlev  •  Dansk Gulvafslibning A/S  •  Erik Nord arkitek-
ter Aps  •  Freelance Bogholderiet Aps  •  Front End  •  Gartneriet Marienlyst  •  Harald Røgen og 
sønner A/S  •  Harlev Bageri Aps  •  Harlev byg Aps  •  Hauge Blomster  •  Kosmetolog og massør 
Dorthe Drejer  •  Krydderplant Aps  •  Lampefeber A/S  •  Lyngbygård Gods  •  Mads Lund grafisk  
•  Malerfirmaet Carsten Thomassen  •  Meny Harlev  •  PHT Ejendommen Aps  •  Pizza Master 
•  Redmark  •  Salon Saksen  •  Sparkron Galten afdeling  •  Super Vision  •  Talium ApS  •  Tand-
lægehuset I/S  •  Torben Hegelund  •  Tri-Consult  •  Tømrerfirmaet Mark Brasholt  •  Vores Butik  
•  Økonomi Tømreren ApS  •  3F  •  Det store børne sponsor cykelløb  •  DØB - Det Østjyske bak-
keløb   •  Framlev Borgerforening  •  Harlev Brugsforening  •  Harlev Event  •  Harlev Festen  •  
Harlev Idrætsklub  •  Harlev Plakaten  •  Harlev selskabelige forening   •  Harlev-Framlev Grund-
ejerforening

Ved donation kommer virksomhedens 
navn på vores donationstavle, som er 

placeret centralt i Harlev.


