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Haarby Lokalråd - Net-Ball
I september måned blev Foreningen NET-BALL stiftet
og bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand Erik Roskjær, Byudviklingsgruppen
Haarby Hallerne og Skole+
Næstformand Jens Jakobsen, Byudviklingsgruppen
Tillykke Haarby
Så faldt finansieringen på plads, således at vi kan begynde Kasserer Gitte Rasmussen, Haarby
etableringen af 1 .fase i visionsplanen for Haarby Hallerne. Conny Krog, Byudviklingsgruppen
Først på sommeren fik vi långivningen i orden med LR kre- Peter Lassen, Montana
Kristine Lyngbo, Erhvervs- og turismechef, Assens
dit, dette indebar dog at der var en bank som skulle stille
med garanti og den byggefinansiering som skal bruges ind- Ronnie Twisttmann, Haarby Amatør Teater (HAT)
til projektet er klar til brug. Totalbanken Aarup bliver vores I oktober besluttede Assens Kommune, i forbindelse
fremtidige finansielle partner. Tak til Assens Kommune og med vedtagelsen af budget 2016, at stille bygning/
Totalbanken Aarup for deres hjælp til at disse ting er kom- grund på Linien 2 vederlagsfrit til rådighed for NETBALL projektet. Bestyrelsen vil de næste måneder
met på plads.
Vi har sendt projektet i totalrådgiverudbud, og skal nu finde arbejde på at skaffe finansiering til realisering af vores
det firma, som ud fra de opstillede kriterier og beløb, me- spændende projektet.
nes at være det bedste til at hjælpe os videre med at reali- Dekorationsgruppen i Haarby har på fin vis bl.a. udsmykket bygningen indvendig med en række lamper,
sere vores vision.
der skaber en god lyseffekt om aftenen.
Går alt efter planen forventes det at vi kan starte med at
Erik Roskjær, Formand Net-Ball
bygge hal i april måned 2016.
www.haarbylokalraad.dk
Inden da skal der gerne være etableret en ny parkeringsplads, der hvor mejeriet har ligget. Der arbejdes pt med at Motionsredskaber langs stierne
vi skal etablere et regnvandsforsinkelsesbassin, samt at den Mange har sikkert mødt forskellige motionsstationer
gamle transformerstation skal fornyes og flyttes tættere på på deres gåture rundt i Haarby. Foreløbig 6 motionsSkolevej og den gamle børnehave.
redskaber er nu placeret langs dele af Haarbys stisyLigeledes skal der etableres adgang og stiforløb fra den nye stem på en rundstrækning på godt 3 km.
parkeringsplads ned mod skolen og ikke mindst til hallens En 7. station bliver lavet ved kælkebakken, når vinteindgang, hvilket nu bringer den gamle inspektørbolig i spil ren er slut.
(”Gul Stue” i den gamle børnehave). Dette punkt er til
Man kan starte hvor som helst. F.eks.start ved tennisdrøftelse i øjeblikket, - ligger den i vejen eller ikke ?!
banerne, videre forbi kælkebakken og ned mod
Endelig så skal der laves ny indkørsel fra Svinget, den nuvæ- Strandgade over mod renseanlægget.
rende indkørsel bliver lukket og der etableres en ny lidt
Over broen ved slusen og gennem mølleskoven ad
derfra ned til den midterste af de i øjeblikket 3 niveauer.
Møllevej og drej ned at stien mod Strandgade og over
Foreløbig tidsplan ser derfor således ud:
åen til engen videre mod hallen til slut ned af skolestiNovember 2015 - udpegning af totalrådgiver.
en mod tennisbanerne.
December 2015 - projektering, tegninger og prisberegning Det sidste vi arbejder på, er at få sat A3-plancher op
Januar - Februar 2016 , projekt gøres klar til tilbudsgivning ved hver station, hvor man kan se, hvordan man
Februar - marts 2016, etablering af parkeringspladser
bedst styrker sine muskler, og hvor de forskellige staMarts 2016 - licitation, udvælgelse m.m.
tioner er placeret på rundstrækningen.
April 2016 - byggestart på halprojektet ( fase 1 )
Stigruppen håber på, at de kan være færdig indenfor
1. Oktober 2016 - klar til indvielse af ny hal og renoveret
en rimelig tidsgrænse.
ankomst– og omklædnings faciliteter.
En stor tak til Cabinplant for sponsorering af rustfri
stålmaterialer. Tak til Lions og Nordea for pengegaver
Skole + projektet er også klar til at gå videre. På det og Materielgården i Assens Kommune for al det prakseneste møde var der både ingeniører og andre fagperso- tiske. Rigtig god tur.
ner med, således at projektet nu bliver mere konkret. Klart Arno Termansen, Stigruppen. Haarby Lokalråd
at det gør det nemmere nu hvor vi ( hallen ) er på plads
med finansieringsplanen, og om lidt har fundet vores total- Haarby Boldklub
rådgiver.
Frivillighedsdag for alle frivillige i Haarby Boldklub
Jo - Haarby går en spændende periode i møde og vi kan se Endnu er der ikke en endelig dato, men det bliver i
frem til byggerod, men det skal jo være skidt, før det kan
februar 2016
blive godt, - rigtig godt !
Arrangementet bliver en tur i biografen så hold øje
Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne
med HB´s hjemmeside og jeres mailboks.

www.haarbyboldklub.dk

December

Januar

Februar

3. dec. Haarby Kirke kl 17- 17.30 5. jan. Haarby Kirke kl 17-17.30 2. febr. Haarby Kirke kl. 19
Hverdagsandagt - Tænkepause Hverdagsandagt - Tænkepause Musikgudstjeneste
Et samarbejde mellem

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

5.dec. Linjen 2 kl. 19.30 -22.00
Julehygge, Levende musik
6. dec. Haarby Kirke kl. 10
De 9 læsninger / Vestfyn koret
8. dec. Konfirmandstuen kl. 19
Foredrag v. Provst Palle Jensen
10. dec. Haarby Kirke kl. 19
Musikskolens julekoncert
11.dec. Juletræsfest kl. 12
Haarby Pensionistforening
Strandby forsamlingshus

10. febr. Haarby Kirke 17-17.30
Hverdagsandagt - Tænkepause
19. jan. Generalforsaml. kl. 21
HB Volley. Køng Idrætsfriskole

13. dec. Julemarked kl. 10 -15 19. jan. Generalforsaml. kl. 19
v./gl. Netto. Handelsforeningen HB Bordtennis. Haarby 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.
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.

17. dec. Haarby Kirke kl. 19
Syng julen ind
24. dec. Haarby Kirke kl. 23.30
Jule-midnatsgudstjeneste
25. dec. Julebal Haarby Hallen

20. jan. Generalforsaml. kl. 19
HB Gymnastik. Haarby Hallen

Lions Club Fyrværkerisalg
27.
december kl. 12 -16
28. + 29. december kl. 10 -18
30.
december kl. 10 -19
31.
december kl. 09 -15

25. jan. Generalforsaml. kl. 19
HB Håndbold. Haarby Hallen

23. febr. Haarby Kirke kl. 19
Reformationsmaraton

21. jan. Generalforsaml. kl. 19
HB Fodbold.
Klubhuset
27. febr. Loppemarked Lions
Den gamle Trælast Kl. 10- 13.
29. febr. Haarby Boldklub
Repræsentantskabsmøde
Haarby Hallen
kl. 19

Haarby Boldklubs Støtteforening

Motionscenter og svømmehal.

Tak til alle der støttede os i Girafugen.
25. december Stort Julebal kl. 22.00 - 02.00
diskotek Raillon fyrer den af.
30. december Bankospil - også for børn der kan
tallene og sidde stille i ca. 3,5 time. Vi spiller om
gode slik gevinster og KÆMPE guldbar. kl. 19

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

www.haarbyboldklub.dk

Gymnastik og løb
Familie-ski-træning er et hold med plads til alle,
uanset køn, alder og kondition. Kom og få styrket musklerne før skiferien, og tag hele familien
med. Det foregår i Haarby hallerne (lille hal )
første gang lørdag d. 12. december 13.00 - 14.30
Instruktør: Benedikte Viberg og Gitte Rasmussen

Aikido - en japansk form for selvforsvar. Sjov og
spændende hold for både store og små piger og
drenge ( Både voksne og børn). Der starter nye
hold op efter nytår, nu tirsdag og torsdag i Haarby hallernes lokale ved siden af cafeteriet.
Cross - der starter nye hold op igen efter nytår.

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

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

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

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

Lions Club Haarby
Fyrværkerisalg: Gl. Trælast, Trunderupvej 14
Dato: 27. - 31. dec. Se tidspunkt i kalender

Kontakt: pe.haarby@gmail.com

www.haarby-hallerne.dk

Tennisklub
Minitennis i Haarby Hallerne ( lille hal )
Alle lørdage kl. 10 - 12 ( 7. nov. - 19. marts )
Ketsjer kan lånes i begrænset omfang.
Alle juniorer (fra 8 år) kan spille gratis den sidste
lørdag i hver måned.

www.haarbytennis.dk
Formand Bjarne Gadebush tlf. 40 40 84 06.

Juniorklub Haarby
Her mødes man efter skole, årgang 4 - 6 klasse
Åbningstider: Mandag til torsdag 14.00. - 17.00

www.juniorklubhaarby.dk og følg os på FB

Røde Kors Haarby - Julehjælp
Røde Kors og Lions i Haarby indgår samarbejde
om julehjælp til de mest trængende familier. Du
kan støtte ved at give et bidrag i indsamlingsbøsserne der er opstillet i mange af byens forretninger samt i Haarby kirke i adventstiden. Der kan
også indbetales et beløb på Røde Kors konto:
Reg. nr. 6852 - kto.nr: 1013737 Mrk.”Julehjælp”

www.haarby.drk.dk

