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BOLIGER MED NÆRHED OG FÆLLESSKAB

IDRÆTS ALLÉ - HALS

Søhesten

Hals fjernvarme

7.9 hektar grund i udkanten af
Hals med god forbindelse til
Aalborgvej.

Hals skole

Aalborgvej

Overvejende paracelhuskvarter

Dagligvarebutikker

Hals - en oplandsby til Aalborg med
særligt vækstpotentiale
Hals er en hyggelig lille havneby med ca. 2500 indbyggere, som ligger
helt ude i den østlige del af Limfjorden med udsejling direkte til Kattegat. Byen har et alsidigt forretnings- & restaurationsliv og byder også
på nogle af de bedste badestrande i Danmark.
Hals er en by der har det hele, hvad enten det er indkøbsmuligheder,
skole, institutioner eller gode oplevelser, og derfor et oplagt sted for
udvikling.

Hals torv

At Hals er en by med potentiale for udvikling, er bl.a. synliggjort ved at
Aalborg Byråd ser Hals som én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen
vurderer har et særligt byudviklingspotentiale. Der er derfor igangsat
en byudviklingsplan for Hals, for at skabe en vision og retning for byen,
som vil styrke byens udvikling de kommende år.
Hals er en by med stor fokus på turismen i området, med store sommerhusområder og badestrande, samt et autentisk havnemiljø og
historisk bycentrum. Men der lægges samtidig stor vægt på at det også
i fremtiden skal være et attraktivt sted at bo, for borgere i alle aldre.
Med opførelsen af 16 nye boliger på Idrøts Allé, kan Sundby-Hvorup
Boligselskab, med deres grundige lokalkendskab, og enorme erfaring
inden for almene boliger, være med til at bidrage positivt til denne
udvikling.

Hals havn

Grunden - tæt på det hele
Grunden er beliggende i det nordlige Hals, i nær
forbindelse med byen, havnen og de mange
oplevelser Hals byder på, samtidig med direkte
adgang til idræt, natur og friluftliv.
Med gode forbindelser for fodgængere er der nem
og sikker adgang til Hals midtby, og den nære
forbindelse til Aalborgvej, gør at man på en halv
time kan være i Aalborg centrum, via bil eller
hyppige busforbindelser.
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16 almene familieboliger
- med nærhed og fællesskab

Type 1.1

Sti til Søhesten

Vognly

Sundby Hvorup Boligselskab erhvervede sig grunden på Idræts Allé i 2015 med et ønske om at bygge
attraktive boliger, der kan bidrage positivt til Hals
by, såvel som de fremtidige beboere.
Med fokus på et aktuelt behov for mindre almene
boliger i Aalborg Kommune, er der her skabt en bebyggelse med fokus på fællesskab og sammenhold.
Bebyggelsen lægger sig rundt om et grønt hjerte
med opholdsarealer og aktiviteter, som et fælles
samlingssted for alle beboerne.
Alle boliger har derfor haver der er orienteret mod
fællesarealerne, for derved at fremme muligheden
for det uformelle møde, og skabe et naturligt liv
omkring fællesskabet.
Alle boliger har privat overdækket parkering, placeret i forbindelse med husende. Det gør husene
attraktive for den aktive pendler, samtidig med
at det holder fællesarealet fri for parkering, og
dermed et smukkere fællesareal.
Som et ekstra tiltag har vi valgt at placere et fælles
orangeri i byggeriets hjerte. Mange beboere i oplandet er nadt til parcelhuse med have og har derfor en naturlig interesse for det grønne. Et orangeri
kan derfor fungere som et udvidet fællesskab, hvor
de kan samles om en grøn, sund og aktiv tilværelse.
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IDRÆTS ALLÉ - HALS
Samlet grundareal:			

7954m²

Antal boliger i alt:			
• 3 vær. boliger a ca. 70m2		
• 4 vær. boliger a ca. 90m2		

16 stk
8 stk
8 stk.

Boligareal i alt:				
		
Bebyggelsesprocent:			

1306m²

Fælles opholdsareal:			

1108m²

Fælles ophold areal, procent:		

14%

16%

Baghave

Baghave

Terrasse

Terrasse

Teknik

Depot
Værelse

Køkken

Depot
VM / TT

Bad

Bryggers

Køkken

Bad

Værelse

VM / TT

Teknik

Entré
Nabo

Entré

Værelse
Værelse

Værelse

Stue

Overdækket
carport

Stue

Overdækket
carport

Terrasse

Terrasse

Forhave

Affald

Affald

Indkørsel

8 STK. TYPE 1
ca. 70 m2 bolig

Indkørsel

Funktionelle moderne boliger
i 2 størrelser
Boligerne er indrettet med fokus på et funktionelt
og enkelt design, med en god gennemlyst stue og
alrum og masser af opbevaringsplads. Den store
bolig har desuden separat bryggers
Alle boliger har desuden privat overdækket parkering, lige ved døren.

INDRETNINGSSKITSER PÅ BOLIGERNE

- FUNKTIONELLE MODERNE BOLIGER I 2 STØRRELSER

Forhave

8 STK. TYPE 2
ca. 90 m2 bolig

OVERBLIK OVER BEBYGGELSEN

MODERNE RÆKKEHUSE MED FOKUS PÅ FÆLLESSKAB

VISUALISERING AF BEBYGGELSEN
STILLEGADE MED PLADS TIL MENNESKER

VISUALISERING AF BEBYGGELSEN

BEBYGGELSE MED FÆLLESKABET I CENTRUM

Private haver
Obs. indblik

‘SAMLINGSPUNKTET’
‘SAMLINGSPUNKTET’ er tegnet ud fra visionen om
at kombinere funktionerne fra et orangeri & nærliggende udendørs aktiviteter. Ved at gøre dette vil
aktiviteterne i orangeriet på dage med godt vejr,
kunne udvides ud til de sammenbyggede udendørs
opholdsarealer og derved give anledning til større
arrangementer.
Som det ses på plantegningen til højre foreslås det
at ‘SAMLINGSPUNKTET’ består af et orangeri, tilstødende udendørs opholdsarealer samt et skur som kan
indeholde remedier til aktiviteter.

Afskærmning
mod nord
Isoleret
Skur

Fællesspisninger, fælles nyttehaver, grillaftener,
mindre foredrag, strikkeklubber, kurser i f.eks. blomsterbinding,- alle ting som vil kunne foregå i ‘SAMLINGSPUNKTET’ i sommerhalvåret.

Overdækket
Udekøkken

‘SAMLINGSPUNKTET’ Vil derved indeholde grundlaget for et styrket sammenhold i den nye bebyggelse.
- Socialt bæredygtighed når det er bedst.

Arbejdsvæg

Orangeri

Udendørs ophold

Adgang fra Syd & Vest

Grønt
fælles areal

Grill

ORANGERI

Mur Plus 5 serien fra Willab Garden
3,8 m bredt X 8,3 m langt
31,5 m2
Private haver
Obs. indblik

Afskærmning
mod nord

Arbejdsvæg

Orangeri

Isoleret
Skur

Overdækket
Udekøkken

Grill

Udendørs ophold

Grønt
fælles areal

Adgang fra Syd & Vest

ORANGERIHAVEN - Rødovre

RÆKKEHUSE MED VOGNLY

INTERIØR - Referencebillede

DOBBELTHUSE - Gandrup og Vester Hassing

REFERENCER FOR BEBYGGELSEN OG ORANGERI

- ‘BOLIGER TIL ALLE’
Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største
almene boligselskaber med godt 3500 boliger.
Bygget på sund fornuft og stærke værdier.
Baseret på et stærkt beboerdemokrati.

VI HAR EKSPERTISEN
Sundby-Hvorup Boligselskab er gennem de seneste år gennemgået en markant udvikling såvel organisatorisk som strategisk. Fra at være et solidt og
velrenommeret, men også traditionsbundet boligselskab er Sundby-Hvorup
Boligselskab i dag også en udviklingsorienteret organisation med en række
igangværende og planlagte visionære nybyggerier og byfornyelsesprojekter.
Sundby-Hvorup Boligselskab har gennem de seneste år udviklet en professionel projektorganisation, som del af vores tekniske afdeling. Baggrunden er
flere renoveringer og nybyggerier, som har sat sit markante præg på Aalborg
og oplandsbyerne nord for Limfjorden de seneste år.

MERE END MURSTEN
Vi arbejder målrettet på at skabe bæredygtige og attraktive boligområder.
Vores beboere involveres og engageres. Og vi søger dialog og samarbejde
med områdets foreninger, samråd, erhvervsliv og organisationer. Den lokale
forankring – og kendskabet til de lokale forhold – er afgørende for at udvikle
levende, bæredygtige og velfungerende boligafdelinger. Vel at mærke boligafdelinger, der åbner sig ud til lokalsamfundet.

