Nyhedsbrev
1 KVARTAL 2016

ÅRGANG 2, NUMMER 8

Vi vil holde hallerne og svømmehallen åbne i byggeperioden, idet der vil blive etableret alternative indgange, ligesom det kun vil være svømmehallens omklædningsrum som kan benyttes - vi vender tilbage med
mere om alt dette snarest muligt, og vil i øvrigt orientere mere fremover, nu hvor vi har noget mere konkret at fortælle. Vi håber på forståelse for de gener og
ulemper vi desværre alle skal igennem i 2016, men
håber at det til gengæld bliver ganske godt bagefter

Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne

Haarby Hallerne.
Så starter vi - Yes.
Mandag d. 15 februar startes der med etablering af en ny
parkeringsplads på grunden hvor Haarby Mejeri tidligere
lå, der bliver 80 p- pladser og med en indkørsel (vest) og
en udkørsel (øst) altså ensrettet trafik. Det vil være sådan,
at busserne fremover kører ind på pladsen for at sætte
passagerer af langs med svømmehallen, så der undgåes
konflikt mellem kørende og gående og det betyder rent
praktisk at vi fremover undgår at skolebusserne kommer
på Svinget.
Der bliver lavet en sti fra Skolevej og ned til hal- og skoleområdet, stien vil blive placeret på arealet ved den gamle
børnehave.
Mange har sikkert bemærket en del aktivitet omkring en
ny transformerstation og vi afventer nu kun at Energi Fyn
fjerner den gamle, et projekt der udgør en del af det samlede halprojekt og som vi deltager i økonomisk.
Ved parkeringspladsen på Svinget sker der også noget
nyt, i øjeblikket har pladsen 3 niveauer, den øverste
( tættest ved hallen ) slettes, her skal den nye hal bygges
og derfor laves der en ny indkørsel fra Svinget til den midterste plads, hvorfra man så kan køre videre ned til det
nederste niveau. Børnehavens forholdsvis nyetablerede
pladser bibeholdes, og der vil blive lavet bedre belysning,
der bliver 60 p-pladser. Vi forventer at være færdige med
begge pladser den 1. april, og der skal påregnes en del
ulemper i den kommende periode på det nuværende
parkeringsområde.
Projektet er udarbejdet af OBH gruppen i tæt samarbejde
med alle involverede instanser i Assens Kommune inkl.
politiet, og selve arbejde udføres af TC anlæg.
Men der sker meget mere lige om lidt !!
Fredag den 19. februar er det planlagt at sende byggeriet af ny hal, samt renovering af hele området - omfattende indgang, ankomst, cafe område, nye omklædningsrum,
gangarealer mod svømmehal og den lille hal - i udbud til 6
indbudte firmaer, som alle har sagt ja til at byde på opgaven. Det er med forventet byggestart den 4. april. Det
betyder ret kontant, at der er ved at blive lagt sidste hånd
på de projekttegninger der senere bliver omsat til mursten og andet nyt. I forhold til den Visionsplan vi for 2 år
siden gav input til, så kommer vi ikke til at lande ret langt
fra planerne i de færdige tegninger.

Haarby Lokalråd - Net-Ball
Ansøgning om fondsfinansiering af vores projekt er nu
sendt og vi afventer svar herpå i løbet af foråret.
På Linien 2 er et par friske frivillige i gang med at friske
huset op indvendigt med en gang maling mm.
Indtil der er skabt klarhed over finansieringen af projektet, anvendes Linien 2 bl.a. til mødested for Lokalrådet og dets mange udvalg, Haarby Handelsforening,
Foreningen NET-BALL, ligesom huset kan danne ramme om enkeltstående arrangementer.

Erik Roskjær, Formand Net-Ball
www.haarbylokalraad.dk

Fodbold
18. - 20. marts afholdes der Øens Hold Cup -stævne
på fodboldbanerne.
2. - 3. april opstart forårssæson for seniorhold.
Fodboldskole i Haarby er i uge 31.
Følg med på vores hjemmeside for yderligere info

www. haarbyboldklub.dk

Gymnastik og løb
Gymnastik afdelingen afslutter snart sin traditionelle
sæson med en forårsopvisning i Haarby Hallerne:
Søndag den 12. marts kl. 13.30-16.00 – Vi glæder os
til at vise vores ”egne hold frem”, og vi får også gæsteoptræden fra Nordfyns efterskole.
Aikido/selvforsvar fortsætter tirsdag og torsdag frem
til sommerferien. Bare mød op der er plads.
Cross fortsætter indendørs til og med den 31.marts,
og starter herefter udendørs træning fra den 25.april
og 6 uger frem. Bare mød op, vi har altid plads til flere.
Løb starter nye hold tirsdag den 29. marts kl. 17.30 –
både for begyndere og øvede – der løbes hver tirsdag
fra Klubhuset, der løbes også torsdag kl 17.30 hvis
man ønsker det
Følg med på vores hjemmeside for yderligere info 

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Håndbold - Volleyball - Badminton Bordtennis - Støtteforeningen
Se hvad der sker i afdelingerne på:

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Marts
Et samarbejde mellem

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

April

1. marts Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
1. marts Herreklub kl. 11.30
Konfirmandstuen

2.- 3. april Fodbold opstart
forårssæson for seniorhold
5. april Herreklub kl. 11.30
Konfirmandstuen

6. marts Juniorklub Haarby
Generalforsamling kl. 12 i Juniorklubbens lokaler

7. april Fortælleraften
3. maj Pensionistforeningen
Konfirmandstuen kl. 19.00 med Banko kl. 14.00 - Strandgården
Ester Rützau - ”Trone og trods”

10. marts Haarby kirke kl. 17.00
Hverdagsandagt
12. marts Gymnastikopvisning
Haarby Hallerne 13.30 -16.00

8. april Pensionistforening
Forårsfest i Strandby Forsamlingshus kl. 12.00

14. marts Haarby Lokalrådet
Årsmøde Linien 2, kl. 19.00 -21.00

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.
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.

Maj
1. maj Konfirmation
Haarby kirke kl. 10.00
3. maj Herreklub kl. 11.30
Konfirmandstuen

4. maj Haarby Kirke kl. 19.00
Forårssangaften - medvirkende
Koret ”ka´ta´stroferne”
5. maj Kristi Himmelfartsdag
15 - 16 maj Pinse

16. marts Haarby Tennisklub
12. april Haarby Kirke 19.30
15. maj Pinsedag Haarby Kirke
Generalforsamling kl.19 Klubhuset Koncert Rock, håb og kærlighed kl. 10.00 - Festgudstjeneste
Hits fra 1970´erne
Indvielse af ny messehagel.
18. - 20 marts Øens Hold Cup
Stævne på fodboldbanerne
21. marts Skytteforening
Afslutning 15m - kl. 18.30

22. april Store Bededag
23. april Skytteforening
Terrænskydning

21. - 28 marts = uge 12
Skolernes påskeferie

24. april Konfirmation
Haarby kirke kl. 10.00

27. marts Haarby kirke kl 10.00
Påskegudstjeneste

26. april Lions - Foredrag
(Rebellen fra Langeland)

16. maj 2. pinsedag
Haarby Kirke kl 10.00
Kort gudstjeneste derefter
Pilgrimsvandring ca. 15 km

28. maj Lions Loppemarked.
Gl. Trælast 10.00 - 13.00

Lions Club Haarby

Motionscenter og svømmehal.

Lions Club Haarby afholder Loppemarked på
Den Gamle Trælast, på Trunderupvej 14
Lørdag den 28. maj fra kl. 10.00-13.00
26. april bliver der et foredrag af Ole Sørensen
(Rebellen fra Langeland) kendt fra DR1.
Husk Cirkus Arena kommer igen i år til Haarby
med forestilling den 22. juni og billetsalg i Fynske
Bank fra den 2. juni.
På et senere tidspunkt bliver der salg af billetter
til Frøbjerg Festspil : ”Den eneste ene”.

Svømmehal åbningstider for offentlig svømning:
Mandag kl. 20 - 21.30
Tirsdag kl. 19 - 21
Onsdag kl. 06 - 08 / 11 - 13 / 20 - 21.30
Torsdag kl. 12 - 16
Fredag kl. 06 - 08
Lørdag kl. 10 - 13
Søndag kl. 10 - 14
Book på hjemmesiden til fitness eller spinning

Kontakt: pe.haarby@gmail.com

Juniorklub Haarby
Her mødes man efter skole, årgang 4 - 6 klasse
Åbningstider: Mandag til torsdag 14.00. - 17.00
Generalforsamling søndag den 6. marts kl. 12

www.juniorklubhaarby.dk og følg os på FB

Haarby Skytteforening
50 m banen - Skallebjergvej 4, der skydes hver
mandag og torsdag kl. 18.30 -21.00
15 m banen - Sportsvej 16, der skydes 4/1 - 7/4
mandag kl. 18.30 - 21.30
Arrangementer:
Afslutning 15 m. Mandag den 21. marts kl. 18.30
Terrænskydning Lørdag den 23. april

www.haarbyskytteforening.dk

Tennisklub
Generalforsamling onsdag den 16. marts
kl. 19.00 i Klubhuset v/tennisbanerne

www.haarbytennis.dk

www.haarby-hallerne.dk

Haarby Pensionistforening
Banko 1. marts og 3. maj kl. 14.00 Strandgården
Fredag den 8. april - Forårsfest kl. 12.00
Strandby Forsamlingshus.
www.haarby-pensionisten.dk

Røde Kors Haarby
Røde Kors Butikken
Algade 16
5683 Haarby
Vi har altid plads til, og brug for nye frivillige, så
hvis du har lyst til at hjælpe til i en af vores aktiviteter: butikken, sprogcaféen for flygtninge,
lektiehjælpen, familienetværket, vågetjenesten
eller som besøgsven hører vi meget gerne fra
dig. Henvendelse til formand:
Anni Brejnholt, tlf: 28 49 26 11

www.haarby.drk.dk

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

