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Haarby Hallerne og Skole+
Status på Skole +:
Fredag d. 8 maj var vi ( Haarby Skole, Haarby Hallerne,
Assens Kommune og arkitektfirmaerne Skala og BVCA,
der tegner på projektet ) til aflevering af skitseforslaget i
Kbh. hos de 3 der udgør Skole+ fondsgruppen , nemlig
Realdania, LOA ( lokale og anlægsfonden ) samt DIF
( Dansk Idræts Forbund ) . Et meget spændende forslag,
som det fremgår af billedet ( skolen set fra hallens parkeringsplads ) , men det skal pointeres at det kun er et skitseforslag og der er stor mulighed for at der ændres på
flere punkter inden det er godkendt. Ikke kun udendørs,
men også inde i de eksisterende rum og gange på skolen,
er der lagt op til ændringer, - så nu er arkitekterne i gang
med at tilrette forslaget, det er nemlig sådan at det færdige projektforslag skal være klar til endelig aflevering d. 27
august.
De involverede i projektet har sat deres logo på billedet.
Visionsplan Haarby Hallerne.
Dagen før Kr. Himmelfartsdag dukkede skurvognene endelig op og nedbrydningen af Haarby Mejeri er i gang.
Spændende bliver det om datoen for Haarby Hallernes
overtagelse af grunden d. 15 juni bliver overholdt. Vi er
pålagt at skulle opbevare regnvand og forsinke dets udløb
i kloakkerne i forbindelse med kraftige regnskyl, og det
bruger vi kælderen under mejeriet til. Derefter etableres
der en god stor parkeringsplads på mejeri grunden.
Finansielt har vi i skrivende stund en stor udfordring, men
når i læser dette nyhedsbrev, håber jeg at et møde afholdt
den 19. maj på Assens Rådhus har bragt os væsentligt
nærmere det lån som vi skal bruge for at komme videre.
På mødet deltager LR kredit, borgmesteren og kommunaldirektøren for Assens Kommune samt repræsentanter for
Haarby Hallerne.
Med hensyn til den gamle børnehave og villaen ( Hedegårds hus ) har jeg ikke noget nyt .
Da de 2 projekter hænger delvis sammen / overlapper
hinanden, er det af afgørende betydning at vi snarest har
en afklaring på hvor mange penge der er til rådighed.
Skulle der være nogen derude som sidder med kapital,
som de gerne vil have investeret, samt at være med til at
virkeliggøre Haarby Hallernes visionsplan, så hører vi meget gerne fra jer.
Der gives god sikkerhed for kapitalen.

Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne
kontaktes på tlf. 51 22 32 87
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Haarby Lokalråd - Net-Ball
Efter mange spændende timers arbejde står vi nu
foran målstregen og er klar til at vise projektet frem
for politikerne i Assens Kommune den 4. Juni 2015.
Net-Ball version 2 er klar til at se dagens politiske lys
og vi glæder os helt vildt til at vise projektet frem.
Selve projektet har skiftet karakter både i forhold til
udseende og indhold. Efter udarbejdelsen af version
1 kom Peter Lassen( Montana Møbler) med ny energi
og kreativitet til designet. Peter Lassen har taget sin
gode ven og samarbejdspartner Bjørn Nørgaard med
i projekt Net-Ball. Bjørn Nørgaard er en kapacitet
næsten uden sammenligning. Bjørn har fået den opgave at tegne teatersalen til projekt Net-ball hvilket
han har løst med en fantastisk spændende Teatersal
som tager udgangspunkt i det historiske med byggeteknikker fra fortiden. Hele designet er nu en unik
balance mellem High Tech og Low Tech og hele detailprojektering er løst og udarbejdet af det københavnske arkitektfirma Bolden & Co.
I løbet af de kommende måneder vil vi også vise det
frem for borgerne, og de kommende brugere af NetBall. Vi håber at vi bliver klar så vi kan invitere hele
området op til en præsentation i Haarby i løbet af
juni måned. Vi håber rigtig mange har lyst til at komme op og se projektet og derigennem bakke op om
projektet og Haarby Lokalråd.
Mange mennesker har været en del af dette samarbejde omkring projekt Net-Ball. Til fremvisningen
vil 12 personer ta´ del i præsentationen af dette
unikke projekt, som vil skabe liv og nyt image til området. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med HAT
som også venter spændt i kulissen. Scenen er sat og
vi håber at vores ”publikum” er klar til at støtte op
om en fantastisk forestilling!
Ingen kan det hele - nogle kan noget - sammen kan vi
alt.

Jens Jakobsen, Haarby Lokalråd
www.haarbylokalraad.dk

Motionscenter og svømmehal.
Svømmehallen er lukket fra d. 1/6 til d. 16/8 2015
Se svømmehallens åbningstider eller tilmeld dig til
fitness eller spinning på:

www.haarby-hallerne.dk

Juni
5. juni Grundlovsdag
Et samarbejde mellem

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

Juli
UGE 27 Håndboldskole
www.dhf.dk

August
UGE 32 Fodboldskole
www.dbu.dk

5-7. juni HAT Kasketterne opfører 1. juli Cirkus Arena
Den forsvundne minibus og
Sidste sommer. / Mobil 51710662

6. aug. Frøbjerg Festspil
”Byens bedste Horehus”

6 -7. juni Beach håndboldstævne
på stranden v/ Marina Assens

10. aug. Skolestart

18. juni Billetsalg Cirkus Arena kl.
15.00 Fynske Bank

11. aug. Opstart nye løbehold
v/Klubhuset kl. 17.30
23. aug. Gymnastikdag i hallen

Hold dig også
orienteret på:
haarby-info.dk

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.

23. juni Skt. Hans på engen

29. aug. Loppemarked Lions
Den gamle Trælast Kl. 10- 13.

26. juni Sidste skoledag

UGE 36 Gymnastik sæson start

Lions Club Haarby

Haarby Boldklubs Støtteforening

Banko spil aflyst d. 1. JULI p.ga at Cirkus Arena
kommer til byen, i den anledning vil Lions Club
give 2 x 2 billetter til Cirkus Arena, billetterne
kommer i spil (banko) den 17. JUNI.
Den 8. JULI spillers (banko) der om 2 billetter
inkl. kørsel til Frøbjerg Festspil ( den 6. august),
Lions Club Haarby sælger billetter til forpremiere her giver Lions Club også billetterne.
på “Byens Bedste Horehus” på Frøbjerg Festspil. Svømmedisko den 29. maj kl. 18.30 - 21.00
Billetter købes på SHELL i Haarby til en pris af 175, gælder for 1. - 7. klasse. Entre 30,00 kr.
Bustransport 20,- kr. tur/retur - skal oplyses ved
Mens børnene hygger sig i vandet, kan I tage
køb af billetter.
på Haarby Kro til Fredagschancen. Krofatter
Kontakt: pe.haarby@gmail.com
giver gratis dessert, mod forevisning af billet fra
svømmedisco. HUSK at bestille bord på kroen.
Loppemarked: Gl. Trælast, Trunderupvej 14
Dato: 30/5 - 29/8 - 31/10. Kl. 10 - 13. Entre 20,Cirkus Arena forestilling den 1. juli. Der er billetsalg d.18. juni fra kl. 15. Fynske Bank. På Cirkusdagen, den 1. juli er der gratis morgenkaffe og
rundstykker på Cirkuspladsen kl. 07.00 - Samme
dag er der Cirkusforestilling kl. 18.30

Badminton

Vi har fundet ungdomstrænere.
Træning starter efter sommerferien.

www.haarbyboldklub.dk

Nyhedsbrevet vil
blandt andet også
være at finde hos de
lokale
ejendomsmæglere,
så ny-tilflyttere ved
hvad der sker i byen.

Håndbold

Nyhedsbrevet
udkommer 4 gange
om året.

www.haarbyboldklub.dk og Facebook

www.haarbyboldklub.dk og Facebook

Bordtennis
Volleyball

www.haarbyboldklub.dk

Sommertræning fra 4/5 til 17/6 - se mere på
Juniorklub Haarby
www.haarbyboldklub.dk.
Her mødes man efter skole, årgang 4 -6 klasse
Beach håndboldstævne for hele Fyn, for alle rækker på stranden v/marinaen i Assens 6. og 7. juni Åbningstider: Mandag til torsdag 14.00. - 17.00
Håndboldskole i Haarby, for årgang 2003 - 2006. www.juniorklubhaarby.dk og Facebook
Uge 27 - mandag til torsdag. Tilmeld www.dhf.dk.

Fodbold
Fodboldskole i Haarby i uge 32.
Tilmelding på www.dbu.dk

www.haarbyboldklub.dk

Gymnastik og løb

Haarby Bicycle Club. HBC
www.haarby-bc.dk

Tennisklub
Træning:
Børnetræning onsdage 17.00 - 18.30.
Voksne nybegyndere onsdage 18.30 - 20.00
Kom og prøv! Lån ketcher de første par gange.
Obs! Halvt kontingent den første sæson.

Løbehold - tirsdag
Vi starter nye løbehold op d. 11/8 - kl. 17.30 www.haarbytennis.dk
Vi starter 2 hold - 1. nybegynder + 1. øvede.
Gymnastik inviterer børn og voksne til gymnastik- Haarby Skytteforening
dag d. 23/8 kl. 10 - 13. Se hvad vi tilbyder i komwww.haarbyskytteforening.dk
mende sæson, som starter i uge 36. Hold øje med
Røde Kors
program som omdeles i august.

www. haarbyboldklub.dk og Facebook

Røde Kors: Anni Brejnholt 28492611

