Handlekraft i Hald -referat af Borgermødet 26. maj .
Den 26. maj var der Borgermøde i Hald forsamlingshus. Godt 30 havde fundet vej til
forsamlingshuset, - ikke mange - men det kan kun skyldes det usædvanlig flotte vejr!
Der var inviteret til kickstart på projektet Handlekraft i Hald. Med den intention at fortælle om
projektet og også gerne rekruttere flere frivillige. For jo mere vi selv kan klare i Hald, jo
længere rækker pengene.
Der blev tegnet og fortalt om rammerne for de 1.403.000 kr. Trafik- Bygge - og Boligstyrelsen
har valgt at støtte Hald med på baggrund af en ansøgning fra Lokalrådet.
Lokalrådet har i forbindelse med ansøgningen lagt stor vægt på, at det er alle byens borgere,
der gennem borgerbudgettering, demokratisk beslutter hvordan og hvor pengene skal bruges. På
mødet blev det også fortalt, at lokalrådet er genkonstitueret på ny, og at der er plads til flere,
som vil være med til at løfte opgaven med at udvikle Hald.
Herudover indeholdt kickstarten et visionsværksted, hvor de fremmødte, med udgangspunkt i et
udkast til en Helhedsplan for Hald og 4 projektskitser for Aktivitetspladsen, Bakkerne, Søen og
Trekanten kom med ideer og input til funktioner og målgrupper, eller yderligere steder der skulle
i fokus i Hald.
Åbningstrækket ligger fast og i løbet af det næste års tid skal byens aktivitetsplads og en mobil
fugleparade tage form.
Aktivitetspladsen blev drøftet livligt og ideen er lige nu, at den vil fungere som en udvidelse af
de private haver – en fælled med plads til store armbevægelse, landsbybier eller 4
havetrampoliner på række. Her skal være plads til ophold og leg. Det store areal skal inddeles i
mindre områder, så der skabes læ for vind og larm fra Hadsundvej. En stor del af beplantningen
kan med f. eks. bestå af frugttræer og bærbuske, et marmeladebælte, som kan komme alle i
byen til gode ved høsttid. Se skitsen nedenfor.
Lokalrådet er i fortsat dialog med Kommunen om arealet og behovet for læ og
beplantningsbælter.
Byplantegnestuen CFBO, der hjalp med at skrive ansøgningen, er i øjeblikket i gang med at
samle op på visionsværkstedet og lægge sidste hånd på en projektguide – en form for
grønspættebog i landsbyudvikling, som arbejdsgrupper og lokalråd kan støtte sig til og bruge som
redskab for evaluering af processen til ministeriet. En vejledning til et direkte partnerskab i
landsbyudviklingen med erfaringer fra Hald.
I vil i byen bliver inviteret til mindst et årligt borgerbudgetmøde, samt løbende blive orienteret
og inviteret til at deltage i konkrete arbejdsopgaver af arbejdsgrupperne. Lokalrådet håber at
rigtig mange af jer vil støtte op. Det kan både være ved deltagelse i borgerbudgetmøder, ved at
tage skovl og trillebør med på arbejdsdage, bage en kage eller melde sig ind i en arbejdsgruppe,
hvor der er rig mulighed for at forme projekterne alt efter interesse.
Aktivitetsgruppen ved allerede nu, at de får behov for specielle fagkompetencer indenfor fx
tømrer, maler, gartner, brolægger, en der kan betjene en rendegraver mv. Så spred budskabet For jo mere vi selv kan klare i Hald, jo længere rækker pengene.
(ref Mia og Svend Erik)

Har du forslag, gode ideer, vil tilbyde hjælp til aktivitetspladsen så
henvend dig til udvalget:
John Bang Nielsen (john@bang-nielsen.net)
Anne Marie Maagaard (: maagaard_mp@hotmail.com
Per Maagard (maagaard_mp@hotmail.com
Erik Pedersen (: kraghsvej8@gmail.com
Dines Velling Johansen (dines1@gmail.com

Har du forslag og ideer i øvrigt så henvend dig formanden:
Svend Erik Kjær Nielsen (sek.nielsen@gmail.com)

Foreløbig skitse over aktivitetspladsen ved Salbakken:

