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På trods af nærheden til
Aalborg samt den markante
rolle som turistknudepunkt
er Hals hverken blevet til
”soveby” eller til ”turistkulisse”.

Hals er en gammel fiskerby med flere
seværdigheder, en lystbådehavn og en
gammel bydel.
Hals har en hyggelig og spændende
midtby med gamle boligkvarterer med
tætte byhuse og smalle snoede gader.
Her er gode indkøbsmuligheder og
mange spisesteder. De gamle bygninger,
gadeforløb og bymiljøer er af stor værdi
for Hals.
Havnen rummer et livligt og autentisk
havnemiljø og en velfungerende lystbådehavn. Derudover har Hals nogle
historiske seværdigheder som f.eks.
Skansen. Samlet set er Hals en hyggelig
helårs ferieby.

Indhold
Baggrund

Historiske strukturer
Lige så længe der har været mennesker
på Hals-egnen, lige så længe har man
sejlet fra stedet og anvendt det nære
farvand og kysten som en naturhavn.
Hals’ placering ved den østlige indsejling
til Limfjorden har givet byen en særlig
geografisk og psykologisk betydning,
som har indvirket på byens identitet,
befolkningsforhold og topografi.
Den første, væsentlige begivenhed var
opførelsen af den første Hals Skanse i
midten af 1620’erne. I dag er Hals Skanse
Danmarks bedst bevarede enkeltskanse
fra renæssancetiden; et enestående,
kulturhistorisk levn.
Købstadsprivilegier og etablering af
havn, lodsstation og toldsted betød, at
Hals havde en befolkningssammensætning med en ”overklasse af verdensmænd”, bestående af toldembedsmænd,
købmænd, garnison mv., som man ikke
kender fra byer af tilsvarende størrelse.
Endnu står en del af toldvæsnets bygninger i byen, der kendes ved, at de er større og højere end de fleste andre huse.
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Bæredygtig
mobilitet
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Indledning
Kataloget over byudviklingsprojekter i Hals har til formål at skabe en
fælles platform for udvikling af byen. Kataloget indeholder en række
projekter af forskellig størrelse og kompleksitet.

Forudgående arbejde

Baggrund

Formål

•

Aalborg Byråd har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Hals for
at skabe en fælles vision og retning for
byens udvikling. Hals er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har
et særligt byudviklingspotentiale.

Sideløbende med byudviklingsplanen er
der dukket en række idéer til projekter
op, som kan understøtte byudviklingsplanen for Hals. Disse idéer er samlet i dette
katalog.

Formålet er at definere identitet, struktur og sammenhængskraft i byen. Den
ny byudviklingsplan skal sikre synergi og
helhed for fremtidens initiativer i området. Det gælder både en målrettet og
optimeret anvendelse af offentlige ressourcer, men også private investeringer.
Der findes i dag en række politiske mål,
beskrivelser og delprojekter for Hals.
Byudviklingsplanen skal bygge videre
herpå. Målet er, at der laves et ”servicetjek” på eksisterende planlægning; Har vi
arealer til byudvikling? Ligger arealerne
de rigtige steder? Osv. Det ender med en
sammenfattende byudviklingsplan, der
indeholder en opdateret beskrivelse og
vision for Hals.
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Da Hals er én af 11 oplandsbyer til Aalborg, som Aalborg Kommune vurderer
har et særligt vækstpotentiale for bosætning, har byen mulighed for at søge
en særlig kommunal pulje til realisering
af anlægsprojekter. Byrådet har på budgettet afsat adskillige millioner, der skal
understøtte udviklingen i oplandsbyerne.
Puljemidlerne er dog i de fleste tilfælde
næppe nok til at gøre projektkatalogets
idéer til virkelighed, så derfor danner
dette katalog grundlag for at byens samråd, aktive borgere og ildsjæle kan søge
yderligere midler hos fx fonde og private
bidragydere.

Det har været en væsentlig del af arbejdet med byudvikling i Hals at inddrage
halsboerne og lokale interessenter. Som
en del heraf har der bl.a. været afholdt:

•
•
•
•

Offentligt borgermøde og workshop
den 2/6-2015. Ca. 150 deltagere.
Offentligt borgermøde den 7/1-2016.
Ca. 175 deltagere.
6-7 møder og byvandringer med Hals
Samråd.
Møde med lokale ressourcepersoner
udpeget af samrådet.
Løbende dialog med væsentlige interessenter, bl.a. Hals Skole, InfoCenter
Hals (VisitAalborg), Hals Golf Klub.

Udover borgerinddragelse bygger dette
katalog på nye og gamle analyser.
I 2012-14 lavede VisitAalborg projektet
Turisme- & oplevelsesstrategi for Aalborg
Kyst - det såkaldte KUP-projekt, hvor der
også var en borgerproces. Et af delprodukterne fra dette projekt er publikationen: ”Turismeudvikling i Hals - Fysiske
indsatser.”
En del af projektidéerne i dette katalog er
således ikke nye, men stammer fra denne
analyse og tilhørende borgerproces.

Ønsker og forslag fra borgerne
Dette er en opsamling fra workshoppen på borgermødet den 2/62015. Deltagerne på mødet vurderede, at dette er de vigtigste ønsker
og forslag til byudviklingsprojekter og retning for byudviklingsplanen.
Listen repræsenterer fint de mange input, der løbende har været fra
borgere gennem processen.

Mødesteder og
forbindelser

Nye indbyggere
og boliger

•

•
•

•

•

•
•

Midlertidige pladser og opholdssteder, der indbyder til hygge/aktiviteter for såvel den ældre generation
som børn - Aktiviteter/faciliteter:
læsteder, grillfaciliteter, borde/
bænke, leg
Kulturhus/borgerhus - Aktiviteter/
faciliteter: cafe, samvær, musik, film,
teater, borgergrupper, fællesspisning, udlejning til fester
Samlet overblik over rekreative stier
og seværdigheder - Tiltag/aktiviteter: info-tavle på havnen, foldere,
bedre vejvisning
Bedre skiltning
Flere aktiviteter på havnen

•
•
•

•

Tiltræk børnefamilier
Tilpas servicetilbud så de passer til
børnefamilier
Parcelhusgrunde er det vigtigste for
at tiltrække indbyggere
Familieboliger der er billige. Unge
familier kan ikke låne til hus + 2 biler
Udstyk Søhesten – Asfaltere grusvej til området. Grus skræmmer nye
tilflyttere væk
Udstykning af Søhesten – Lav normale grunde

Kystturisme

Byliv og naturkvaliteter

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Hals’ identitet skal synliggøres
bedre
Turister skal føle sig velkomne
Udnytte pladser bedre + forskønne
bybilledet
Forbedre oplevelsen på havnen,
flere aktiviteter og hvor søsporten,
og andre havneaktiviteter bliver en
del af det.
Udvikle søsporten bl.a. med bedre
opbevaringsmuligheder
Forbedre og synliggøre Nordsøstien. Den kan starte ved det nye søsportscenter, blive oplyst og bedre
vedligeholdt
Byvandring med ruteplan og forskellige fortællinger om Hals
Udvikle cykel/gå stiforbindelse
langs fjorden til Aalborg

•

•
•

•
•
•
•

Autentisk fiskermiljø bibeholdes på
havneområdet - Byens identitet.
Synlighed over hvad der allerede er
i dag (historie, motion, kultur, børn
m.v. Fx skiltede ruter gennem byen en kanon i fortovet for historisk rute
eller blot en blå rute, en gul rute og
en grøn rute osv.)
På havnen mod øst mangler der
noget at gå efter - Et knudepunkt.
Byen skal fremstå pæn - Fx midlertidighed på ”ubebygget arealer” ved
havnen
Noget for ”de store børn”
Tænke i sammenhænge – By og
land
Formidling af steder/aktiviteter på
stedet
Bedre orientering rundt i byen
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Lad os tage på
Reberbanen!

Bæredygtig
mobilitet
Baggrund

Lad os tage på
Reberbanen!

Anbefalinger
I forhold til at skabe en rød tråd over de kommende år mod et
endnu bedre Hals, bør man arbejde med disse elementer. Der
er fokus på Hals’ styrker. Hvordan udnyttes de endnu bedre?
Og fokus på nye initiativer, der kan hjælpe med at gøre Hals
til et vigtigt og attraktivt bosætningsområde for nye borgere i
kommunen.

Skab oplevelsesrum for børn
(og voksne)

Styrk aksen
Midtergade/
Havnegade som
byens rygrad

Styrk sammenhæng mellem
bymidte og havn

Hals

Skab mødesteder og attraktive
hverdagsrum

Skab forbindelser
mellem byens faciliteter og attraktioner
Fortæl stedets
historie og lokale
herlighedsværdier
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Lad os tage på
Reberbanen!

Lad os tage på
Reberbanen!

Byudviklingsprojekter ->
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Midtergade-aksen

Byudviklingsprojekter

Forbindelser og
fortællinger

Havnen
8

Tematisering af projekter
Byudviklingsprojekterne er i opdelt i tre
bærende temaer, der hver især sætter
fokus på et særligt område i byen eller
interne sammenhænge:
•
•
•

Midtergade-aksen
Havnen
Forbindelser og fortællinger

Fælles for de tre temaer er, at de støtter
op om en helhedsbetragtning af bystrukturen og bylivet i Hals.

Idéer til projekter
Projekterne i kataloget er en sammenfatning og opkvalificering af projektidéer,
som er fremsat som ønsker af lokale
beboere i Hals, og gamle projektideer,
som er fundet frem.
Projekterne er på visionsniveau, og der
vil i den kommende projektudvikling
være en mængde afklaringer, der kan
få indflydelse på projekternes endelige
form.

1

Midtergade-aksen

Aksen gennem den ældre by er Hals’ handels- og oplevelsesrygrad; her er
interessant for besøgende og lokale. Det er vigtigt at styrke Midtergade og
Havnegade og sammenhængen til havnen.

2 Havnen

Havneområdet rummer interessante byrum og bebyggelser samt et attraktivt sommerliv. Der bør arbejdes med at skabe aktiviteter, som formidler
overgangen til vandet og giver mulighed for ophold.

3 Forbindelser og fortællinger

Forbindelserne mellem byens faciliteter og attraktioner bør styrkes. Ved at
folde byens tilbud mere ud og synliggøre dens kvaliteter skabes et sammenhængende oplevelsesbillede i Hals.

Økonomioverslag
Til de enkelte projekter er der knyttet
en anslået økonomi, som er inddelt i tre
intervaller:
$ < 100.000 kr.
$$ 100.000 - 500.000 kr.
$$$ > 500.000 kr.
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Sammenhæng mellem by og havn - Løft af Midtergade/Havnegade
SAMMENHÆNG MELLEM
HAVN OG BY

Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•

Når man står på havnen og ser op mod
byen, er der ingen åbenbar visuel sammenhæng. Man kan ikke se butiksskilte
eller lignende, der signalerer, at der
sker noget spændende i bymidten. Det
hjælper dog på sammenhængen, at den
gamle biograf er blevet renoveret, og at
der etableres et nyt sundhedscenter ved
siden af.

•
•

Vi vil styrke Midtergade som byens rygrad.
Vi vil synliggøre og understøtte
byens handelsliv.
Vi vil skabe en bedre sammenhæng mellem by og havn.

Krydset mellem Havnegade og Færgevej er centralt for at fortælle om byens
muligheder og for at lede de besøgende
fra havnen mod byens centrale bygade,
ligesom en opstramning af byrummet
i Havnegade vil øge oplevelsen af sammenhæng.
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Der er skabt en sammenhæng i Midtergade med en særlig belægning og træer langs
forløbet. Desværre er mange træer plantet, så de har dårlige vækstbetingelser, og en
del er gået ud.

Økonomi
Dette kan ske ved at indsnævre vejen,
arbejde med belægning, belysning og
beplantning samt ved at åbne op for
facaderne ud mod Havnegade, således
det bliver interessant at bevæge sig mod
byens torv.

$$$

Det er naturligt at starte med ny beplantning på Havnegade mellem by og
havn og samtidigt plante nye træer og
ordne plantehuller i Midtergade. På denne måde skabes en ledelinje fra havnen i
syd til Aalborgvej i nord.
Ny belægning i krydset mellem Havnegade/Færgevej kan også være et startpunkt i forhold til bedre sammenhæng.

Havnegade set fra krydset ved Færgevej
idag. Ingen visuel sammenhæng mellem
havn og bymidte.

Bredden på fortovet varierer meget på Midtergade og Havnegade. Nogle steder er det
bredt, og andre steder er det smalt som fx på billedet. Det giver nogle udfordringer i
forhold til mulighederne for beplantning og sammenhæng.

ER

FODGÆNGEROVERGANG
OVER FÆRGEVEJ
SAMMENHÆNG I
BELÆGNING

GRØNNERE KANTER

SMALLERE GADEFORLØB
HAVNEGADE

MULIGHED FOR UDENDØRS SALG

AKTIVITETSVÆG
(ELLER NY BEBYGGELSE)

ÅBNE OG AKTIVE FACADER MOD
HAVNEGADE

Havnegade set fra krydset ved Færgevej. Forskellige løsninger, der skal skabe visuel sammenhæng og ledelinjer
mellem havn og bymidte.
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havnen gennem byen.
Her arbejdes med en markant belægning og/eller
beplantning.

Afslutning på Midtergade ved Aalborgvej
Lad os tage på
Reberbanen!
Hvad

•
•
•

vil vi gerne opnå?

Vi vil styrke Midtergade som byens
rygrad.
Vi vil synliggøre og understøtte byens handelsliv.
Vi vil skabe en tydelig og flot ankomst til byens handelsgade.

Midtergade har en fin belægning, som
både giver mulighed for bilkørsel, og som
samtidigt understreger gadens særlige
rolle som handelsgade. Belægningen
stopper dog ca. 50 meter fra Aalborgvej.
Når man kommer fra Aalborg-siden og
kører langs Aalborgvej, er Midtergade
ikke særligt godt markeret. Kun et lille
STIER, SHELTERS MED MERE
skilt, hvor der står ”Centrum” afslører, at
dette er byens rygrad. Man bliver ”suget”
hen i rundkørslen.

Styrk aksen Midtergade/Havnegade som byens rygrad

Ved at lave belægningen på Midtergade
færdig og lade den koble sig på Aalborg-

Et skilt til ”Centrum” viser vej til byens handelsgade, Midtergade.
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Økonomi

Beskrivelse af projektet
vej skaber man en tydelig markering af,
at denne vej er speciel, og at ”der sker
noget spændende denne vej”.

$$$

Det skal afklares, hvordan den konkrete
belægning på Aalborgvej skal udformes.
Hvis man ønsker en ekstra tydelig markering af Midtergade, kan man udvide
projektet med en skulptur, særlig belysning eller noget helt tredje på hjørnet.

I dag bliver man som bilist ”suget” ind i
byens rundkørsel.

De nordligste ca. 50 meter af Midtergade og Aalborgvej er i dag belagt med almindelig
asfalt.

KARAKTERISTISK
BYSKULPTUR
BELÆGNING SKABER
OPMÆRKSOMHED

Starten på Midtergade set fra Aalborgvej. Eksempel på hvordan der kan laves en tydelig markering af Midtergade og ”byen rygrad”.
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Fornyelse omkring Torvet
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•

Den lille stenbelagte plads ved Torvet
foran Pizzeria Sorrento’s Ristorante er
efterhånden meget slidt. Nogle af træerne er gået ud, og dele af bord/bænkesættene er halvrådne.

•
•

Vi vil gøre Torvet til et naturligt knudepunkt i Midtergade, som indbyder
til uformelle aktiviteter.
Vil vil renovere nedslidte byrum.
Vi vil skabe gode byrum, hvor man
har lyst til at opholde sig - både for
en stund og i længere tid.

Planen er at give pladsen en ny belægning og ny beplantning, evt. i form af ét
stort træ, der kan skabe skygge og give
noget fylde i byrummet.
Samtidigt skal der etables nye siddemøbler. Det kan fx være i form af store
træbjælker, der kan rykkes rundt og
arrangeres forskelligt. Ved at placere
træbjælkerne på en kreativ og ander-

Sådan ser torvet ud i dag. Blomsterkummerne er opstillet for nylig som en start på
forskønnelse af Torvet.

14

Økonomi
ledes måde, kan man både skabe gode
siddemuligheder og et byinventar, som
inspirerer børn og unge til at være aktive
ved fx at gå på line eller klatre.

$$$

Det er vigtigt, at der skabes en sammenhæng i belægning, beplantning og byinventar, så torvet fremstår som en helhed
og et sted, man har lyst til at holde et
hvil, - eller blot hænge ud.
Det bør overvejes, om der skal indarbejdes et skilt/oversigtskort over byen med
informationer om ruter, kvaliteter mm.

Et enkelt træ kan have stor betydning for et
byrum, hvis det er sundt og får lov at vokse sig
stort.

I Nibe har man i forlængelse af byudviklingsplanen renoveret torvet med ny belægning, inventar og beplantning.

Papirformat: A3

Skab mødesteder
For at styrke de sociale relationer
er det vigtigt at skabe naturlige
steder at mødes i det offentlige
rum.

Attraktive hverdagsrum
Byens rekreative tilbud skal favne bredt
og give mulighed for rekreation året
rundt. Børn, unge og ældre - alle med
forskellige behov og interesser.

Flere træer
Der skal sikres gode og stabile vækstforhold for træer, hvor det er muligt,
og især hvor gamle træer har en særlig
arkitektonisk værdi.

Brug konteksten
Potentialerne i området udnyttes til at
fremhæve en lokal karakter. De eksisterende funktioner i området kan danne grundlag for at optimere og styrke byens rum.
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Opgradering/ny legeplads i bymidten
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•

På de borgermøder, som Aalborg Kommune har indbudt til, har det været et
stort ønske at gøre Hals mere attraktiv
for børn og børnefamilier. Centralt i denne drøftelse har stået et ønske om en
legeplads eller lignende - både på havnen
og bymidten.

•
•

Vi vil gerne gøre Hals by mere attraktiv for børn og børnefamilier.
Vil vil gerne skabe byrum for alle
aldersgrupper.
Vi vil gerne understøtte Hals
bymidte som et centralt knudepunkt i byen.

Hals har i dag to offentlige legepladser;
Børnenes Jord og en lille legeplads ved
siden af biblioteket. Børnenes Jord fungerer fint og bruges af lokalområdets
børn, dagplejere mv. Den ligger dog for
langt væk til at fungere som en del af
bymidten.

Økonomi
Den lille legeplads ved biblioteket ligger meget skjult og indeholder kun få
legeredskaber, primært rettet til de allermindste.
Der er overordnet to løsningsmodeller:
•
Opgradring af den lille legeplads
med nyt udstyr samtidigt med, at
den gøres mere synlig i bybilledet.
•
Flytning af den lille legeplads til en
ny placering, fx Torvet, hvor der skabes en helt ny legeplads. Der kunne
være perspektiver i at lave en legeplads, der samtidigt er et landmark
og fortæller en historie om Hals.

$$-$$$
Afhængig af hvilken løsningsmodel, der
vælges.

”Flere legepladser
og steder, hvor
børn og deres forældre kan være/få
en god oplevelse”

”Bedre udnyttelse
af Torvet for børnefamilier – legeplads”

Mere bynatur

Legeplads på Fasanstien, Korsør [monstrum.dk]. Eksempel på en legeplads, der samtidigt fortæller noget om navnet på stedet; Fasanstien.
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Beplantning og vand skal spille en
større rolle i by- og vejrum, så opmærksomheden om tilstedeværelsen af det grønne og blå skærpes, og
tilgængeligheden og omfanget af
det rekreative netværk øges.

Fortæl stedets historie
Områdets særlige historie og fortællinger kan være med til at skabe en lokal
identitet til byen.

Skolen

Børnenes Jord

Bibliotek
Torvet

Skansen

Havn
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MIDLERTIDIG AKTIVITETSVÆG

Blå/grøn naturlegeplads
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•

På de borgermøder, som Aalborg Kommune har indbudt til, har ”noget for børn
på havnen” og flere opholdsmuligheder
været centrale ønsker.

•

•
•

Vi vil skabe en naturlegeplads for
alle aldre, så de får et spændene
sted at udfolde sig.
Vi vil forbedre kontakten til vandet
og bryde grænsen mellem ”at være
på land” og ”være nær/i vandet”.
Vi vil understøtte Søsportscentret
og ligende funktioner.
Vi vil skabe en bedre og mere naturlig sammenhæng mellem havn og
Nordøstien.

Hals er placeret helt unikt ved udmundingen af Limfjorden ved Kattegat. Desværre er der ved byen få muligheder for
at ”mærke vandet”. Trappen ved P-pladsen i den vestlige del af havnen er stort
set den eneste mulighed for at komme
helt tæt på vandet
I det østlige hjørne af havnen, som ligger
ubrugt hen, kan der skabes helt unikke
oplevelsesmuligheder, hvor vand og land
forenes. Her kan arbejdes med elemen-

Økonomi og udfordringer
ter som en hævet træsti gennem det
grønne landskab, siddemuligheder og
pontoner eller broer ud i vandet.
En legeplads kan være meget andet end
traditionelle gynger mm. På dette sted er
det oplagt at lave en naturlegeplads med
mulighed for at mærke sivene, fange
krabber osv.
Stedet er temmelig mudret. En bro ud i
vandet vil desuden give mulighed for at
sætte kajakker o.lign. i vandet og dermed
understøtte søsporten.
Projektet kan også lave en meget mere
naturlig sammenhæng mellem havn og
den meget brugte Nordsøsti.

$$$
Arealet er opfattet af strandbeskyttelselinjen, og projektet kræver derfor en dispensation fra Kystdirektoratet.
En indledende dialog herom tyder på,
at projektet godt kan lade sig gøre. Men
udsigtsshelters og lignende anlæg kan
være problematiske at få lov til. Projektet kræver en nærmere dialog med Kystdirektoratet herom.

OPHOL
P

En del af området er desuden § 3-område i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
Det skal også undersøges, hvilken betydning det har for projektideen.

OPHO
P

HAVNETORV
FLYDEPONTON
(FØLGER TIDEVAND)

UDSIGTS SHELTERS
SOLPLATFORM

BLÅ/GRØN
NATURLEGEPLADS
P

Hals er placeret helt unikt ved udmundingen af
Limfjorden ved Kattegat. Desværre er det blot få
steder tæt ved byen at de besøgende har mulighed
for at komme helt tæt på vandet.
Ved at forstærke og placere de eksisterende
forbindelser tættere på vandet skabes der helt
unikke oplevelsesmuligheder, hvor vand og land
forenes. Her kan arbejdes med elementer som en
hævet træ-stier gennem det grønne landskab, der
har mindre vandnære udsigtsshelters, pontoner og
direkte broer ud i vandet, således der bliver gjort
op med ‘nok se, men ikke røre’-kulturen.

Sådan ser arealet ud i dag.

Eksempler på nye funktioner og elementer i en blå/grøn naturlegeplads.
STIER, SHELTERS MED MERE
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HAVN

LD

SKANSEN

BUTIK UD

Idé:
Blå/grøn naturlegeplads
som vandlegeområde
primært til børn + opholdsområder i
naturen til voksne.
Siv og øvrig vegetation
bruges til rumdannelse.
Integration af forbindelser på tværs
BUTIK UD
kan være med til at aktivere
stedet.

VIGTIG
STIFORBINDELSE
BLÅ/GRØN
NATURLEGEPLADS

BROPONTON

OLD
SOLDÆKPONTON
P
P
P

SØSPORTSCENTRET

JOLLEHAVN

NEPIEREN
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Havnepieren - Nyt mødested/landmark
Beskrivelse af projektet

•

Hals Havn afsluttes i dag af en stor bred
havnepier med en unik udsigt ud over
Limfjorden. Men med meget lidt liv.

Projektet handler derfor om at indrette
havnepieren med byinventar, der tilgodeser flere formål:

I dag findes der kun enkelte bænke på
havnen, som efterlader lokale og besøgende med en passiv tilgang til byrummet og dets potentialer.

•
•

Vi ønsker at forbedre mulighederne for
både at benytte havnen de få, men fantastiske, varme dage om året, og også på
de forblæste dage. Dette kan gøres ved
at skabe opholdsmuligheder, der både
integrerer muligheder for aktiv bevægelse, ophold og udsigt.

•

•
•
•

Vi vil skabe et nyt mødested og oplevelsesrum på havnen.
Vi vil aktivere ”døde” byrum.
Vi vil skabe flere opholdsmuligheder
på havnen.
Vi vil skabe et visuelt landmark for
både folk til fods og til vands - hjørnet mellem fjord og kyst.

Luftfoto over Hals Havn.
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Økonomi

Hvad vil vi gerne opnå?

SDFE - Aalborg Kommune

•

mulighed for ophold og læ.
mulighed for at være fysisk aktiv, fx
kravle eller svinge.
gerne mulighed for komme op i højde og få udsigt over fjord og havn.
et landmark for Hals og Limfjorden
for de sejlende.

$$$
Den økonomiske ramme er meget afhængig af ambitionsniveauet. Det kan
både laves som en stor og relativ dyr
løsning, eller som en mere simpel løsning. En designproces bør fastlægge den
egentlige løsning og projektbeskrivelse.

Projektet kan udvides ved også at inkludere en trapper eller ligende, der skaber
forbindelse ned til vandet.

Byinventar på Kalvebod Bølge, København. Eksempel på byinventar, der giver siddemuligheder, legemuligheder og fremstår tydeligt i bybilledet.

AKTIVITETER I REB
SIDDEELEMENTER
MED MULIGHEDER
FOR LÆDANNELSE

FLYDEPONTON

Eksempel på opholdsmuligheder, der både integrerer muligheder for aktiv bevægelse, ophold, udsigt og adgang til Limfjorden. Et godt projekt kan både blive et mødested og landmark
for Hals.

21

Opholdsmuligheder og mødesteder på havnen
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•
•

På Hals Havn er der i dag meget begrænsede muligheder for ophold. Det betyder,
at havnen bliver et sted, hvor man går
i stedet for et sted, hvor man opholder
sig.

Vi vil aktivtere ”døde” byrum.
Vi vil skabe flere og bedre opholdsmuligheder på havnen.

Flere opholdsmuligheder på og omkring
havnen har været et stort lokalt ønske på
de afholdte borgermøder.

Mere attraktivt for fodgængere

Kvaliteten af opholdsarealerne betyder
meget. Ligger de i skygge? Ligger de i
læ? Er der noget at ”kigge på”? Er der
mennesker og liv?

Det er begrænset med liv på havnen på en solbeskinnet marts-dag.
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Økonomi
Arealerne ud for isklioskerne på Havnen
er det mest oplagte sted at indtænke
flere og bedre opholdsmuligheder.
I foråret 2016 blev der lavet en nabohøring i forhold til et forsøgsprojekt, som
omfattede:
•

•

lukning af Havnen for biltrafik i
sommermånederne (ærindekørsel
tilladt)
etablering af borde/bænke på de 27
parkeringspladser.

$-$$$
Projektet kan forsøges som en midlertidig løsning for begrænsede penge, for at
undersøge hvad der virker, og hvad der
ikke virker.
Det kan også laves som en flot men dyr
løsning, som fx i Marielyst, læs mere under billede.

Der var en del protester, så der skal arbejdes med en tilpasset løsning.

Marielysts udvikling har været præget af tilfældigheder, selvgroede miljøer og bilisme.
Ved hjælp af støtte fra Realdania er byens torv blevet omdannet og forskønnet, bl.a.
med et nyt ”gulv”. I dag emmer torvet af elegancen og stemningen, som man kender
fra fortidens badehoteller. [Realadia.dk]

Muligheder
for ophold?

En af de få eksisterende semi-offentlige opholdsmuligheder.
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Løft af Skansen - kobling til byen
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•

Skansen er et markant historisk kulturelement i Hals. Selvom Skansen er et
betydeligt monument i bybilledet, så
udnyttes de potentielle forbindelser
mellem byen, havnen og Skansen ikke.
I stedet ligger Skansen som et særskilt
element.

•
•

Vi vil bevare Skansen som det historiske helle med interessante fortællinger.
Vi vil styrke Skansen som et rekreativt bynært område.
Vi vil gøre Skansen mere tydelig i
bybilledet.

Ved aktivt at integrere området med
aktiviteter, som ikke nødvendigvis kun
forholder sig til stedets historie, kan der
skabes opmærksomhed og udnyttelse af
de historiske fortællinger.

ge på
en!

Styrk sammenhængen
mellem byens tilbud

Dele af Skansen er efterhånden groet til.
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På forarealerne til Skansen ligger store
græsarealer, som kun benyttes få gange
om året. Her er der plads til at lave læ-

Økonomi og begrænsninger
og opholdsmuligheder i forbindelse med
lav beplantning, eller plads til sport og
spil.
Man kan også tage fat i helt håndgribelige ting, såsom forbedret skiltning,
fx flytte oversigtskiltet ud til vejen, og
tynde ud i beplatningen. Begge dele ting,
som vil skabe en mere synlig Skansen i
bybilledet.
Udover fysiske tiltag bør det overvejes at
tænke i oplevelsestilbud. Det kan være
alt fra klappegeder til vinteraktiviteter i
form af julestue eller skøjtebane i voldgraven. Denne opgave skal evt. løftes af
museet og lokale kræfter.

$-$$
Skansen er fredet, og det er derfor meget begrænset, hvilke fysiske ændringer
og anlæg, der må laves. Kræver dialog
med Kulturarvsstyrelsen.

Attraktive hverdagsrum

Hals Skanse er en fantatisk rekreativ plet tæt på bymidten og havnen. Jordvoldene og
voldgraven er tilbage fra det voldanlæg, som blev bygget for over 360 år siden.

Der bør laves en
helhedsplan for Skansen i
samarbejde med Hals Museum og
andre interessenter.
Der findes prospekter for renovering og omdannelse af Skansen
til et regionalt fyrtårn.

Bedre
skiltning?

Udtynding af træer?

Klappegeder?

Ophold og læ? Sti?
Spil og leg?
Ny beplantning?
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ge på
nen!

Ruter og forbindelser
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•
•

Hals gemmer på et væld af fine oplevelser og gode servicefaciliteter til både
lokale og byens mange gæster. Man skal
bare lede lidt efter dem, for selvom Hals
er en mindre by, ligger mange af byens
perler spredt. Både analyser og de lokale
bekræftiger dette

•

•

Vi vil binde byen bedre sammen.
Vi vil forbinde byens faciliteter og
de omkringliggende rekreative oplevelser med ruter.
Vi vil arbejde for få lokale og gæster
til at bruge en større del af byen og
dens tilbud.
Vi vil opfordre til frivillig og nysgerrig færden.

Byen omgives af skønne grønne enge,
skove og plantager samt bynære golfbaner, men forbindelserne ud i naturen
er svage og oplevelseskvaliteterne mere
sporadiske.
Projektets mål er at danne et sammenhængende oplevelsesbillede i Hals for
derved at binde byen bedre sammen.

Økonomi
Derfor vil vi supplere de eksisterende
stiforbindelser med nye velskiltede temaruter ad eksisterende stier.
For at forbindelser bliver succesfulde
for gående, skal de først og fremmest
forbinde to eller flere punkter, som er
interessante at lægge vejen forbi. Det
kan være servicefaciliteter eller butikker,
hvor vi har et konkret ærinde, eller det
kan være mere rekreative og oplevelsesbetonede steder som fx Skansen, havnen
eller en bynær skov.
Ruter bør understøtte Midtergade-forløbet som byens rygrad.

$-$$
Ruterne kan laves og markeres på flere
forskellige måder, fx som fysiske markeringer i bybilledet eller som digitale spor.

Idé:
Ambitionen er ikke at
skabe nye attraktioner,
men at forbedre og binde
de eksisterende tilbud
bedre sammen og synliggøre nye veje rundt i
byen.

Skab forbindelser mellem byens faciliteter og attraktioner

Lad os tage på
Reberbanen!
Styrk sammenhængen
mellem byens tilbud
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Skab identitet og byliv
i forbindelserne

Nordsøstien er en af de få markerede ruter i området. Stien og forbindelsen mellem
Hals og sommerhusområderne, stranden osv. bruges meget af både cyklister og gående.

Lad os tage på
Reberbanen!

Sundhedsspor

rØd rUte – FOrPOSteN
Den røde rute forbinder Torvet og turistkontoret med
Skansen og det østelige opland. Den benytter flere
af de eksisterende ruter, og kommer forbi steder, der
kan fortælle om de farer der lurer på en by, som er
forpost i Limfjorden.
Forposten kan fortælle om Guld-Haralds opgør i
vikingetiden, om bunkerne fra 2. verdenskrig, om
SS Københavns forlis i 1948 og om Skansens rolle i
krigstid.

CAMPINGPLADS

GULD HARALD
SUNDHEDSTIEN
MOTIONSCENTER

Paster Nielsens Vej

Jacob Serverins Vej

RESTAURENT
GULD HARALD
TRÆSKULPTUR
PARKERING

KIOSK

gUL rUte - aKtiVe BØrN
Den gule rute giver en aktiv oplevelse for børn og
andre nysgerrige sjæle. Ruten løber zig-zag fra
Torvet via legepladsen Børnenes Jord til området
omkring Aalborgvej, hvor der både er restauranter,
motionscenter og en træskulptur af Guld Harald.

GOLFBANE

KIRKE

SUPERMARKED
& BUTIKKER

HOTEL
BUTIK &
GALLERI
Jens Duus Vej

RESTATURENT

Her kan man både blive fristet af is og hoppe
feriekalorierne af igen. På ruten fortælles historierne
om hvad Hals har til fælles med Grønland, om
hvalkæberne og om de store ryghvirvler fra en hval,
som pludselig står foran dig.

Heravej
SUPERMARKED
& BUTIKKER
BUSSTATION

WC

Normandshage
Sophie Hedvigs Vej

RYGHVIRVLERNE

BØRNENES JORD

BUTIKKER

BILIOTEK

BLå rUte – BLæSteN går FriSK
Den blå rute byder dig inden for i det maritime
Hals og bringer dig forbi Skansen, hvor Christian
IV huserede over søsportscentret, lodsstationen,
færgelejet, signalfyret og solnedgangspladsen,
inden du returnerer til Torvet.
Også her er der hints til Grønland og byens lange
søfartshistorie, som i dag primært holdes i hævd af
lystsejlerne.

HVALKÆBEN &
HVALGABET

TORVET
TORV
ET

SIGNALMASTEN

HÆVEAUTOMAT

PARKERING

BUTIKKER OG
SPISESTEDER

TURISTKONTOR

HAVN
EGAD
E

GOLFBANE

PARKERING

SUPERMARKED

HAVN
EN

MARINE STUE

PARKERING

BUTIKKER OG
SPISESTEDER
HAVNEKONTOR

LILLE
JOMF
RU AN
EGAD
E
LILLE
KATT
ESUN
D

SIGNALFYR

JOLL
EVEJ

REND
EN

SIGNALFYR

FÆRGELEJE

HAVNEMILJØ

LODS
VEJ

FÆRG
EVEJ

Forslag til ruter og forbindelser.
De endelige ruter skal fastlægges som en
del af projektet.

Ane Vifferts Vej

FÆRG
EVEJ

WC

VEST
PIERE
N

WC

LÆGÅRDS
VEJ

PARKERING

SMYKKET

HALS HAVN

LANG
EREN
D

SOLNEDGANGSPLADSEN
& KRABBEFISKERI

LIMFJORDSVEJ

ØSTE
RGAD
E

MUSEUM
SKANSEN

SØSPORTS CENTER
JOLLEHAVNEN

KRABBEFISKERI

HAVNEN
LODSSTATION
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Fortællinger på stedet
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•

På borgermøderne var halsboerne enige
om, at Hals indeholder en masse kvaliteter, oplevelser og fortællinger. Mange
af disse afspejler byens historiske betydning, det store udsyn og nærheden til
havet og fjorden.

•
•
•

•

Vi vil danne et sammenhængende
oplevelsesbillede af Hals.
Vi vil i højere grad formidle byens
kvaliteter på stedet.
Vi vil få de ”skjulte” fortællinger
frem i lyset.
Vi vil arbejde for, at byens stærke
fortællinger kan få potentielle tilflytteres øjne op for Hals.
Vi vil understøtte turisterhvervet.

Nogle af deltagerne gik så vidt og sagde,
at man skulle være barnefødt i Hals for
at kende historierne.
Der ligger et kæmpe potentiele i at lave
formidling på stedet. Bag mange gamle
huse, veje og alle monumenter gemmer
der sig en historie.

Økonomi
Projektet går ud på at sætte en række
infotavler op på passende steder i Hals
og omegn. Deres funktion er at uddybe
fortællingen om det konkrete sted.
Det kan gøres på mange forskellige
måder. Møder man fx et relief af en historisk person, får man på infotavlen en
række ledetråde til, hvem vedkommende
var og samtidig en viden om, hvad han
eller hun har lavet i Hals.
Infotavlerne kan indeholde QR-koder eller andre links til digital formidling.
Projekt bør koordineres med projektet
”Ruter og forbindelser”.

MÅ INFOTAVLER

$-$$

Fortæl stedets historie
Områdets særlige historie og fortællinger kan være med til at styrke den lokale
identitet og sørge for, at indbyggerne er
gode ambassadører for byen.

e små infotavler, som traditionelt anvendes i
rmidlingen af natur og kulturarv, kan også finde
nvendelse i Hals. Deres funktion er at uddybe
rtællingen om det konkrete sted, og det tænkes
r gjort på en lidt omvendt måde i form af et Trivial
rsuit koncept. Møder man f.eks. et relief af en
storisk person, får man på infotavlen en række
detråde til, hvem vedkommende er og samtidig en
den om, hvad han eller hun har lavet i Hals.

e små infotavler tjener til støtte og til skæve
nkler på stedernes egen formidling. I stedet for en
øgtern, kronologisk fortælling om stedet, foreslår vi
spil-inspireret model, hvor gæsten får ledetråde
g derved oplysninger om stedet.

otavlerne kan indeholde QR-koder eller andre
ks til den digitale formidling.

HVEM ER JEG?
1: Jeg er en kopi, fordi en lastbil
påkørte mig i 1953. Gad vide, om han
havde en forsikring?

De små infotavler, som traditionelt anvendes i formidlingen af natur og kulturarv, kan
2: Jeg har siddet på et dyr, der blev skudt
i ishavet i 1868. Der er koldt, men jeg kan
også finde anvendelse i Hals.
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bedst lide det sådan, for jeg er god til at
holde varmen.

3: Hvis du går igennem mig, spiser jeg dig!
Men bare rolig - selv om jeg er verdens
største pattedyr, har jeg ingen tænder.

De små infotavler tjener til støtte og til skæve vinkler på stedernes egen formidling.

om
er
at
iere
de

er toiletter her, og at man må benytte dem, da
skiltningen er meget diskret.

AKTIVITETER
ÅRLIGE EVENTS I HALS

som
tere
evej.
r de
er.

blikket mod parkeringspladsen ved havnen.

Hals har et rigt kulturliv - særligt i sommermånederne,
hvor byen besøges af mange endagsgæster, sejlere
og beboere fra sommerhusene i oplandet. Mange af
byens gæster kommer for at deltage i et af de mange
OPLEVELSER
arrangementer, som byen byder på, f.eks. Fiskefestival,
Hals tilbyder
en række
oplevelser, som afspejler
råvaremarked, Musik langs Kysten,
Skansespil
og
byens historiske betydning og det store udsyn. Ud
Sortkrudt Festival.
over lystsejlerne og færgen til Egense inkluderer
også
et søsportscenter,
et fyr, en marinestue
Arrangementerne foregår på fåhavnen
udvalgte
steder
i byen,
og
kunstværket
Smykket
foruden
en række
og det er en del af ambitionen med dette hæfte, at
forgæster,
krabbefiskeri og ”Lille Jomfru Ane
give mulighed for at vise Hals muligheder
frem for dens
Gade”.ud på et større
og derved brede attraktionsværdien
område.

r og
den
de
rblik
på

de til

Eksempel på kombination af

Eksempler på aktiviter og steder, som alle rummer en historie.

Ind i mellem kan skiltningen tage overhånd og
informationerne blive for ustrukturerede. Her kan
der med fordel ryddes op.

Færgeturen til Egense er overstået på få minutter,
men er med til at give en ekstra dimension til
såvel livet på havnen som besøget i Hals, der kan
kombineres med en tur videre sydpå.

JUNI
Torvemarked, onsdag
Havets Hemmeligheder, Hals Jolle Havn
Musik på Hals Havn
Fiskefestival, Hals
JULI
Torvemarked, onsdag
Råvaremarked i Hals, onsdage
Musik på Hals Havn
Musik Langs Kysten
Byvandringer / Skansevandringer
Skansespillet – Spillemand på en tagryg
Skansefest, Hals
Vandkamp på Skansen, Hals
Sortkrudtfestival, Hals
Legeland, Hals

Byens nærhed til havet afspejles også i hvalgabet og
ryghvirvlerne fra en hval, der er vartegn for byen.
Desværre er hvalgabet nu så vejrbidt, at det bliver
udskiftet med en kunstig udgave.
Længere oppe i byen er flere veje opkaldt efter
personer, som har sat sig varige spor i byen, og
hvis historie formidles der hvor de havde deres
infotavle og siddemiljø.
daglige gang. Skansen og det tilhørende museum er
Billederne viser en række af de arrangementer, der
ligeledes historisk betydningsfulde
som også
er med tilsteder,
at trække besøgende
til Hals og gøre
byen til et levende sted at bo.
tiltrækker mange besøgende der nyder madpakken
eller en gåtur i området.

MAJ
Soldaterliv på Skansen, Hals

Hvalgabet, som det så ud frem til foråret 2016.
Gabet er et vartegn for Hals, og vil blive genskabt i
en kunstig udgave, da hvalerne i dag er fredede, og
et nyt sæt ikke kan fremskaffes på lovlig vis.

AUGUST
Torvemarked, o
Råvaremarked
Musik på Hals
Musik Langs Ky
Byvandringer /
Legeland, Hals

SEPTEMBER
Hals Barre Mar

OKTOBER
Besser og Børn
– efterårsferie p

NOVEMBER
Skansespil
Julemarked i Ha

DEcEMBER
Julen på Aalbo

Museet ved Hals Skanse fortæller historien om
Skansens betydning for byen og de dramatiske
begivenheder, der har udspillet sig netop her. Også
her er skitningen meget diskret, men man bydes
dog velkommen af hejste flag.

Eksempel på et siddemiljø, der også indeholder et
let genkendeligt waymarkerkoncept.

På havnen findes et farverigt miljø med bl.a. gyden
Lille Jomfru Ane Gade. Her kan man opleve det
ufriserede havneliv og se tørfisken modne på
snorene.

Miljøet i Midtergade giver rig mulighed for at se
gamle huse i et væld af farver og med spændende
detaljer.

Sømærket er et af sejlernes navigationsværktøjer
fra en tid, hvor GPS´en endnu var ukendt.
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Projekt BOLS på Hals Skole
Beskrivelse af projektet

•

Hals har en fin skole, som ligger relativt
centralt placeret i byen. Skolens faciliteter, legeplads mm. bruges dog ikke
så meget uden for skoletiden, som de
kunne. Men faciliteterne og rammerne
kunne også være bedre.

•

Hals Skole har taget initiativ til Projekt
Bevægelses-, Oplevelses-, Lærings- og
Sansemiljø (BOLS). Projektet rummer en
række delprojekter; herunder bl.a.:

•

•

Vi vil skabe en bedre sammenhæng mellem skolens udearealer
og legepladser og den øvrige by.
Vi vil udnytte skolens faciliteter
bedst muligt - til glæde for både
turister og borgere i Hals.

•

Ankomsten til Hals Skole.
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Økonomi

Hvad vil vi gerne opnå?

Et udeundervisningsmiljø til Hals
Skole, børnehaver, spejderorganisationer samt turister og borgere i
Hals.

•
•

•

Etablering af skole-/byhave med
frugttræer, drivehus mm.
Etablering af ”sø” og vådområde til
eksperimenter.
Etablering af skatermiljø, boldmiljø
og samlingsmiljø til unge mennesker.
Opgradering er skolens udearealer
og legeområder for turister og borgere.
Bedre sammenhæng mellem skole
og de muligheder der findes i lokalområdet af skov og strand.

$-$$$
Der er tale om mange projekter, som
arbejdsgruppen er i gang med at søge
fonde mm. til.
Nogle af projekterne kan ses som et byudviklingsprojekt. Fx vil det være en god
idé at åbne skolens udearealer og legepladser mere op og evt. skabe en portal
ned til byen. Det vil skabe en bedre sammenhæng til byen, og forhåbentligt få
flere til at bruge skolens faciliteter.
Udover penge kræver projekterne støtte
fra lokalområdet og ”hænder”.
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Byporte
Hvad vil vi gerne opnå?

Beskrivelse af projektet

•
•

Vi vil gøre noget særligt ud af indgangen
og grænsen til byen for at opnå en klar
fornemmelse af, hvornår man er indenfor, og hvornår man er udenfor Hals.

•

Vi vil markere Hals som en særlig by.
Vi vil skabe en flot og spændende
ankomst til byen.
Vi vil understøtte turisterhvervet.

Vi ønsker, at Hals skal opfattes som en
helhed og noget særligt, og ikke som en
tilfældig mængde af bygninger.
Opførelse af byporte ved byens to ankomstveje kan styrke byens identitet og
bidrage til den proces, der løbende og
gennem flere andre projekter skal gøre
byen endnu mere attraktiv - først og
fremmest for halsboerne,

Ankomsten til Hals fra Aalborgvej ligner til forveksling enhver anden by.
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Økonomi
men også for de der arbejder, handler
eller blot besøger byen.
Byporte kan laves på mange måder. Det
kan være en selvstændig skulptur eller
bestå af en særlig udformet ny bygning
eller et anlæg. Man kan også lave en
særlig beplantning som markering af en
byport.

$-$$$
Byportene kan både laves som en simpel
model eller som et blivende værk, der
skal holde i mange år og kan holde til, at
byen forandrer sig udenom dem.

Afgørende er det, at byportene taler
”byens sprog”, dvs. de kan konkurrere
med de mange andre elementer i gaden.
Derudover bør byportene designes, så
de ”passer til Hals.”

Når man kører ind i Hals fra sommerhusområderne nord for byen møder man dette
skilt.

!

Mod Aalborg
ca. 30 km

!

Mod sommerhusområder
Bisnap - Hou

Færge
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AALBORG
KOMMUNE

SAMRÅD

A1

A2

Stemningsbilleder fra borgermødet og workshoppen den 2/6-2015.

A3

Hvem gør noget?
I Hals er der nedsat et samråd, som har
til opgave at koordinere de mange initiativer, der tages lokalt, og være i dialog
med Aalborg Kommune om dem.
Hals Samråd har i samarbejde med kommunen valgt en række ”lavthængende
frugter”, dvs. små delprojekter som vi
umiddelbart kan sætte i gang.
I skrivende stund (oktober 2016) er
følgende ”lavthængende frugter” i gang
med at blive realiseret:
•
Nye træer langs Havnegade og Midtergade for at skabe sammenhæng
langs handelsstrøget og bedre sammenhæng mellem by og havn.
•
Design og indkøb af byinventar og
tilhørende siddemøbler, der kan
bruges flere steder i byen.
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•
•

Design og indkøb af henvisningsskilte mm.
Udsætning af får på Skansen.

Som nævnt i indledningen har byrådet
afsat en ”Pulje til byudviklingsprojekter
i oplandsbyer med særligt vækstpotentiale”
Samrådet udvælger i samarbejde med
lokale interessenter 1-2 projektideer,
som der er stor lokal opbakning til, og
som umiddelbart kan lade sig gøre inden
for puljen. Aalborg Kommune vil i 2017
være tovholder i forhold til udvikling af
disse projekter.
De øvrige og større projektidéer i dette
katalog skal finansieres via fonde o.lign.
Det er ambitionen, at der nedsættes
lokale arbejdsgrupper, som vil videreud-

vikle den enkelte projektidé og få den
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gennemført i virkeligheden.
For at arbejdsgrupperne kan blive en
succes, og projekterne kan blive til virkelighed, skal der laves et stykke benarbejde, som kan involvere mange mennesker.
Har du lyst til at være med til at udvikle
et eller flere projekter, så henvend dig til
Hals Samråd.
Nogle idéer er lettere at gå i gang med
end andre. I kan hente hjælp til processen i bogen Håndbog i projektudvikling,
som er udgivet af Realdania og kan hentes gratis på internettet.
Nogle af de første spørgsmål, arbejdsgruppen kan begynde at undersøge, er:

•

EN
KE
LTE
PRO
JEK
TER

Nogle ideer er lettere at gå i gang med end andre.
I kan hente hjælp til processen i bogen Håndbog i
projektudvikling, som er udgivet af Realdania og kan
hentes gratis på nettet. Nogle af de første spørgsmål,
arbejdsgruppen kan begynde at undersøge, er:

Samrådet og kommunen kan hjælpe jer med at afklare,
hvilke gældende regler, planer og lovgivning, som jeres
projekt skal overholde.

D
TIL
ER
P
UP
GR
JDS
ARBE

E

Hvordan kommer vi videre?

For at arbejdsgrupperne kan blive en succes og
projekterne kan blive til virkelighed, skal der laves
et stykke benarbejde, som kan involvere mange
mennesker.

Hvad skal vores idé kunne?

Fx Hvad er formålet med ideen? Hvilke
resultater forventer vi at kunne få? Hvad
er projektets succeskriterier?
•

Hvem er interessenterne i vores
projekt, og hvem kommer det til
gavn?

Fx Hvem skal bruge de tilbud, som vores
projekt skaber? Hvem skal betale for vores projekt? Hvem ejer jorden? Hvordan
ser de forskellige parter på ideen?
Samrådet og kommunen kan hjælpe
med at afklare, hvilke gældende regler,
planer og lovgivning som jeres projekt
skal overholde.

Hvor finder vi finansiering?
Der er forskellige muligheder for finansiering af de enkelte projekter - afhængig af projektets størrelse og karakter:
•

•

•

Byrådet har afsat en ”Pulje til byudviklingsprojekter i oplandsbyer
med særligt vækstpotentiale”
Særlige projekter kan komme i spil
i forhold til byrådets årlige budgetforhandlinger.
Andre puljer/fonde.

Samrådet og de enkelte arbejdsgrupper
kan anvende dette katalog til at søge
om midler fra andre puljer/fonde eller
som afsæt til selvrealisering af enkelte
projekter.
Herunder er en række forskellige puljer
og fonde, som kunne være relevante at
overveje i projektudviklingen. Listen er
langt fra udtømmende, men den kan
være et sted at starte.

Landdistriktspuljen : livogland.dk
Det overordnede formål med støtten til
forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning,
initiativer rettet mod børn og unge samt
lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til at
skabe og bevare arbejdspladser. Ansøgningsfrist sandsynligvis i september. Der
gives ikke støtte til ”mursten.”

Carlsberg : carlsbergsmindelegat.dk
Støtter gennem sin sportsfond mindre
investeringer, der kommer mange til
gode, fx et fodboldmål, holdtrøjer, en
skaterrampe o. lign. Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal
ansøger være en klub, forening eller selvejende institution. Der kan højest søges
om 15.000 kr. Ansøgningerne behandles
løbende.

Realdania : realdania.dk
Støtter en række projekter - bl.a. lokale
udviklingsprojekter gennem ildsjælepuljen Underværker - se undervaerker.dk.
Her skal man skabe interesse for sit projekt og opnå en positiv bedømmelse. Der
er løbende ansøgningsfrist.

Friluftsrådet : friluftsraadet.dk
Giver tilskud til projekter, som giver
mulighed for at komme ud og opleve
naturen.

Udlændinge-, integrations- og
boligministeriet: uibm.dk
Plejer at indkalde idéer til forsøgsprojekter i august måned hvert år. Der meldes
2-3 temaer ud.
Lokale og anlægsfonden :
Loa-fonden.dk
Støtter især rekreative og idrætsrelaterede anlæg. Det kan være nybyggeri,
ud- og ombygning af klublokaler samt
væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål. Der stilles krav om faciliteter af
en arkitektonisk og funktionel kvalitet,
som kan inspirere udviklingen og skabe
flere, bedre og nye muligheder for aktivitet. Der er løbende ansøgningsfrist.

Spar Nord fonden : sparnordfonden.dk
Støtter små og store initiativer, som skal
gavne og glæde fællesskabet i Danmark.
Støtten uddeles indenfor kategorierne
foreningsliv, forskning samt sociale og
kulturelle formål.
Øvrige
Vær opmærksom på, at mange lokale
foreninger, fonde eller virksomheder
støtter lokale formål, fx. lokale banker og
sparekasser.

35

36

Oktober 2016

