Søftens idrætsanlæg er blevet for småt
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Søften vokser og vokser, og det gør dermed også
medlemstallet i byens idrætsklub, som håber at få kommunen
med på at etablere et helt nyt og større anlæg.
Søften har brug for et større idrætsanlæg. Det stadigt stigende indbyggertal, der nærmer sig 3000,
mærkes nu for alvor i Søften Gymnastikforening (SGF), som ønsker sig et større anlæg på en anden
adresse. Der er nemlig ikke mulighed for udvidelser på den nuværende adresse ved Neptunvej, men
det er der til gengæld i et område lige syd for byen ved Engdalsvej.
Den mulighed er allerede en del af Favrskov Kommunes planstrategi frem mod år 2030, men SGF
indsender allerede nu ideen til behandling ved de kommende budgetforhandlinger for 2017.
»Vi har talt om det i en årrække og er derfor utrolig glade for, at kommunen nu har forslaget med i
planstrategien. Vi tager det som udtryk for, at den anerkender vores forslag og ser det store behov,«
siger Jan Blach fra SGF Foldbolds bestyrelse.

En overskudsforretning
På det nye idrætsanlæg foreslår SGF blandt andet at etablere tre fodboldbaner samt en
kunstgræsbane og et nyt, større og tidssvarende klubhus med omklædningsrum.
Med i forslaget er også vedlagt et regnestykke, der viser, at kommunen angiveligt kan tjene seks
mio. kr. efter etablering af det nye anlæg til 31 mio. kr. og salg af det gamle til 37 mio. kr., og
derfor håber man, at forslaget kan blive til virkelighed allerede inden for relativt kort tid.
Læs også: Store smil i Søften
»Vi har brug for det, så vi ikke behøver at afvise nye medlemmer, hvilket med nye udstykninger i
Søften snart kan blive en realitet. Bare i år har vi fået 40-50 nye tilmeldinger, og vi har næsten ikke
plads til dem,« siger SGFs hovedformand, Søren Peter Poulsen.

»Det er selvfølgelig en større proces at etablere sådan et anlæg, men vi vil bare gerne være lidt på
forkant. Jeg håber, at man allerede i 2017 kan komme i gang med at etablere baner med træer
omkring, så de er klar til brug i 2018, men nu er det selvfølgelig op til politikerne,« siger han.

Først et hjørnespark
Formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Anders Nørgaard (S), kalder forslaget for både
godt og visionært.
»Det er den rigtige vej for byen at gå, da der ikke er plads til udvidelser på det gamle anlæg. Det er
samtidig også et dyrt og ambitiøst projekt, som jo ikke er en ny tanke, men allerede er med i
planforslaget for 2030. Nu indgår det så i budgetforhandlingerne, men da det involverer flere end
bare vores afdeling, tror ikke umiddelbart, det bliver til noget i 2017. Jeg kunne forestille mig, at det
så at sige bliver sendt til hjørnespark for at sætte en undersøgelse i gang,« siger Anders Nørgaard.
SGF Fodbold har på 10 år haft en stigning i medlemstallet på mere end 85 procent og har i dag
omkring 550 medlemmer.
Læs også: Ny hal indviet med fuld musik
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