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Haarby Hallerne

Haarby Lokalråd - Net-Ball

Selvom vi har været lidt stille de seneste måneder, så er
der stadigvæk meget gang i Haarby Hallernes visionsplan. Faktisk er det nu en realitet, at mejeriet står foran
nedrivning, og arbejdet forventes påbegyndt sidst i februar, herefter skal der etableres parkeringsplads på
grunden.
Vi venter på tilbagemeldinger for at få den endelige finansiering på plads, således at vi kan komme videre i
projekteringen af en ny hal.
Fase 1 - er en ny hal, renovering af hele ankomstområdet incl. omklædningsrum. Det er en stor omgang, men
en ny hal kræver f.eks mere omklædningskapacitet.
Fase 2 - er svømmehallen. Her bliver det spændende at
se hvor mange af vores ønsker det bliver muligt at realisere.
Skole Plus projektet. Vi har fået 5 mio kr. at arbejde
med. Pengene skal bruges til en sammen -”smeltning”
af skolen, hallerne og udearealerne. Mange af jer vil
snart blive involveret i projektet, både unge og ældre, ja
stort set hele byen, idet der skal afholdes workshops i
marts måned på flg. datoer: 6/3 - 7/3 og 18/3. Et
spændende projekt som har stor focus fra de 3
”sponsorer” som er Lokale og Anlægsfonden, Realdania
fonden og Dansk Idræts Forbund.
Det bliver helt sikkert et Aktivt Haarby i det kommende
år på mange områder, og det bliver fantastisk for alle,
når vi engang er færdige.

Efter at kommunen har bevilget 200.000 kr. til projekt
Net Ball, er arkitektfirmaet Holm og Boldsen gået i
gang med at bearbejde og kvalificere projektet - i samarbejde med kommunen, Peter Lassen (Montana) og
Bjørn Nørregaard, H.A.T., og en repræsentant fra Byudviklingsgruppen i Haarby.
Der er aftalt en række møder her i foråret, og det forventes at et færdigt projektudkast kan præsenteres i
april/maj måned. Herefter forestår en politisk godkendelse og et arbejde i at skaffe finansiering bl.a. via fonde m.fl.., samt udarbejdelse af lokalplan.

Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne

Haarby Hallerne
Motionscenter og svømmehal.
Se svømmehallens åbningstider eller tilmeld dig til fitness eller spinning på:

Erik Roskjær, Projektansvarlig

Motionsrute i Haarby by
Stigruppen under Haarby Lokalråd, har gennem længere tid arbejdet på at få etableret en motionsrute
rundt i Haarby by, med indlagte ”trædepunkter” - i
form af motionsredskaber.
Projektet er et samarbejde mellem Stigruppen, Assens
kommune, Haarby Efterskole, Cabinplant, Lions Club
og Nordea Fonden.
Det forventes, at motionsredskaberne sættes op når
vinteren er forbi, så vi glæder os til at se resultatet.
Hold øje med www.haarby-info.dk for nærmere information omkring indvielse mv.
Arno Termansen, Stigruppen
www.haarbylokalraad.dk

Håndbold
Håndboldskole i Haarby, uge 27 - mandag til torsdag.
For årgang 2003 - 2006. Tilmelding på www.dhf.dk.
www.haarbyboldklub.dk og Facebook

www.haarby-hallerne.dk

Fodbold

Røde Kors

Fodboldskole i Haarby i uge 32. Tilmelding kan ske
fra marts.

Røde Kors: Anni Brejnholt 28492611

www.haarbyboldklub.dk

Marts
Et samarbejde mellem

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions
Røde Kors
Kontakt:
Mobil: 40 33 44 40

1. marts Frivillighedsdag
Haarby Boldklub

April

Maj

Uge 14 Påskeferie (Skole )

3. maj Konfirmation Haarby

26. april Konfirmation Haarby

30. maj Loppemarked Lions
Den gamle Trælast Kl. 10- 13.

7. marts Generalforsamling
Juniorklub Haarby
6.-7. marts & 18. marts
Workshops projekt - Skole Plus
19. marts Lola Jensen - Haarby
Kro. ”Danmarks børneopdragelse sat på humoristisk spids”
20. marts svømmesjov i svømmehallen. 1 -7 klasse
21. marts Gymnastikopvisning
Haarby Hallerne
22. marts Vintercup løb, Årup

Hold dig også
orienteret på:
haarby-info.dk

24. marts Årsmøde Lokalråd
29. marts HBC arrangementTrunderupskoven kl. 10-14

Haarby Boldklub

Gymnastik og løb

Kære frivillig i HB:

GYMNASTIKOPVISNING i Haarby Hallen, lørdag den 21. marts kl. 14.00 - 16.00

Husk at tilmeld dig dette spændende arrangement: Søndag den 1/3 kl. 13.00 - 16.00 !!
Underholdning i Haarby hallerne ( den lille )
af Martin Pedersen fra serien på DR3

LØBEHOLDENE: Alle tirsdage
Der starter NYE hold den 3/3 kl. 17.30
1 nybegynder hold + 1 hold for let øvede.
Begge hold træner efter et 12 ugers program.

Forkæl en frivillig - dag
Nyhedsbrevet er
opstået i
forbindelse med
Haarby Boldklubs
deltagelse i DM i
foreningsudvikling.
Vi vil gerne sikre, at
så mange som muligt
ved hvad der sker i
Haarby, og hvornår.
Nyhedsbrevet
husstandsomdeles
til ca. 2.000
husstande i Haarby
og opland.
Nyhedsbrevet vil
blandt andet også
være at finde hos de
lokale
ejendomsmæglere,
så ny-tilflyttere ved
hvad der sker i byen.
Nyhedsbrevet
udkommer 4 gange
om året.

Fuck´r med din hjerne.

Tilmelding er gratis og foregår via HB´s hjemmeside: www.haarbyboldklub.dk
Mvh. Foreningsudviklings-gruppen

Haarby Bicycle Club. HBC

Kom-i-gang-hold:
Alle torsdage
Holdet starter den 19/2 kl. 17.00. Holdet er
for folk med skavanker, eller skader,. ALLE
kan være med og der trænes mere skånsomt
og individuelt under hensyntagen til den enkelte. Der trænes efter et 20 ugers program.

29. marts kl. 10.00 - 14.00 i Trunderupskoven. Alle hold har fællesopvarmning og vi starter
Indgang fra ”Hundeskoven” på Akkerupvej.
fra Klubhuset v/Haarby Skole
Wsport kommer forbi med en trailer fyldt med
racere og mountainbike til fri afbenyttelse. Der www. haarbyboldklub.dk og Facebook
vil være mulighed for at se alt nyt inden for
Badminton
cykelsport og måske starte sin karriere.
Vi har fundet ungdomstrænere.
www.haarby-bc.dk
Træning starter efter sommerferien.
www.haarbyboldklub.dk
Haarby Boldklubs Støtteforening
Hver onsdag kl. 19.00 bliver der spillet banko i
Bordtennis
den lille hal. 20. marts er der svømmesjov i
Volleyball
svømmehallen. for 1 -7 klasse.
www.haarbyboldklub.dk
www.haarbyboldklub.dk

Lions Club Haarby

Loppemarked: Gl. Trælast, Trunderupvej 14
2015 : 28/2 - 30/5 - 29/8 - 31/10
Lions Club Haarby sælger billetter til Frøbjerg
Festspil til forpremieren den 6. august. Specialpris pr. billet kr. 175.
HUSK Cirkus Arena - den 1. juli i Haarby
olsenbirger@gmail.com

Tennisklub

www.haarbytennis.dk

Juniorklub Haarby

Åbningstider: Mandag til torsdag 14. - 17
3. klasses elever må komme 2 dage om ugen
frem til sommerferien.
www.juniorklubhaarby.dk

Haarby Skytteforening
Kom til skydning på 50 m. banen
Skallebjergvej 4 A.
Start: Se hjemmesiden
www.haarbyskytteforening.dk

