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HELHEDSPLAN
Hvorfor en helhedsplan?
Helhedsplanen er en oversigt over
Halds samlede projektideer, både
konkrete og mere løse potentialer,
der på sigt kan blive til projekter.

Til Skovby

Marksti

Helhedsplanen er et kompas for
byens udvikling, og kan bruges som
grundlag for at prioritere projektideer og udvikle dem med fokus på
synergi og sammenhæng i Hald.

Udsigt

Boldbaner

Hald bakker

Mulig sti til
udsigten

De enkelte projektområders potentialer er kortlagt yderligere i
projektkataloget med fokus målgrupper og aktiviteter. Dermed giver helhedsplanen sammen med
projektkataloget mulighed for demokratisk, at prioritere, hvilke projekter der igangsættes på borgerbudgetmøder.

Fælleden

Trekanten
Missing link

Kirketårnet

Helhedsplanen er udtryk for Landsbyudviklingsplanen og bør løbende
opdateres og drøftes i byen.

Den gamle rute

Åbningstræk
Fælleden ’byens aktivitetspark’
og Hald Fugle parade, en mobil
kunstrute, er i ansøgningen om
forsøgsmidler bestemt som åbningstræk i 2018-19. Hvilke projekter der herefter prioriteres skal
byen tage stilling til på borgerbudgetmøderne der afholdes 1 - 2 gange årligt.

Signaturforklaring
Primære sti
Sekundære stier ud i landskabet
Missing links

Søen

Mødestederne
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Perspektiver/mulige projekter
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ÅBNINGSTRÆK FÆLLEDEN / AKTIVITETSPARK
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HALD FUGLE PARADE
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Parkering

Mulighed for
street aktiviteter

Asfalten
Alléen
Indgang

Evt. mulighed
for bistader

Blomsterengen
Svævebane

Evt. lavning

trampoliner

Bærbuskadset
Marmeladebæltet

Halds
Botaniske Have

Naboen

karrussel

Legepladsen

Grillhytte
Læhytte

Børn 5-15

Nabodialog
om evt.afskærmende
beplantning

Ophold for alle
Læbælte af
lavere frugtbærende træer
(hyld, mirabelle,
moreller, kirsebær ol.)

Evt. toilet
bakke giver læ fra vest
(fra terænregulering)

Stor sandkasse

Hjertet
småbørn/dagplejere

Rullebane

Frugtplantagerne
Bakkelegen

Skoven

Byens fælles frugthave: æble,
blomme, pære mv.

Frugtplantagerne

FÆLLEDEN/
AKTIVITETSPLADS

Engen

Skovbælte af
høje træer,
evt. jordforhøjning

Cykelbanen

Signaturforklaring
Enkelte store træer Bøg/ Eg

Evt. mulighed for dyrehold
ift. pleje af arealer

Indgang

endnu ikke prioriteret
prioriteret på borgerbudgetmøde
som åbningstræk
prioriteret på lokalrådsmøde
Se beskrivelse af målsætningen for
hvert delområde på næste side
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FÆLLEDEN/ AKTIVITETSPLADS
Hjertet*
I Hjertet af fælleden, er der ly, læ og plads til fællesskab. Her er der mulighed for at mødes med andre,
holde børnefødselsdag, eller bare bruge fælledens
grillhytte. De mindste kan lege beskyttet i hjertets
midte, hvor fulgeredegynge og små sandkasser bruges flittigt af byens dagplejere, mens de lidt større
poder ruller rundt i ring på terrassen på løbecykler.
Legepladsen*
På fælledens legeplads er der noget for de store og
dømt fart over feltet. Legepladsen indeholder sjove
pladskrævende aktiviteter, som der ikke er plads til i
egne haver og som er sjove at samles om. Det kan for
eksempel være trampoliner, karruselgynger, klatre og
workout stammer, svævebane eller andre aktiviteter.
Bakkelegen
Små landskabelige bakker. Løb, tril, rul på de
græsklædte bakker, mens mor og far tager et hvil i
fælledens hjerte.
Engen
På Engen er der plads og ro til at lægge sig i det bløde
græs og tælle skyer på himlen. Det er muligt at få selskab af et landsbyfår eller to, der græsser på Engen.
En sti over Engen leder til indgangen fra Spentrupvej.
Frugtplantagerne
Tag en bid og smag på hele byens fælles frugthave.
Her står række efter række af frugtbærende træer
med saftige æbler, søde blommer, pære og meget
mere. Der er rig mulighed for at dyrke og pleje sit eget
træ, men man må også bare smage.

Alléen*
Flotte rækker af træer danner læ og en tryg ramme
om fælleden og hjælper derudover også til at fremhæve fælledens indgang fra Salbakken, der findes
som en port mellem alléen og ”Naboens” træer.
Cykelbanen
Det går hurtigt over bakkerne på Halds nye cykelbane,
når de store børn sætter foden i pedalen. Men der er
også plads til at øve sig på sine cykelfærdigheder og
lade sig inspirere af de store børn. På cykelbanen er
der plads til både store og små.
Asfalten
Hold øjnene åbne, når du færdes på asfalten, for her
summer det med street-aktiviteter som basket og
skate, desuden rummer asfalten mulighed for at parkering ved fælleden.
Bærbuskadset
Et lille område med tætte bærbuske skaber et rum
omkring legepladsen - som en labyrint for byens
mindste. Bærbuskadset er et godt gemmested og kan
have en et stort udvalg af bær som er gode at lave
saft af eller spise af under legen, som ribs, solbær,
hindbær, brombær og andre.
Blomsterengen
Lav en blomsterkrans eller nyd duften af de fine
blomster på blomsterengen. Der er mulighed for med
en lavning at skabe en lille niché og naturlig opsamling af vand til blomsterne.
Halds Botaniske Have*
Sæt dig i skyggen på bakken i Halds Botaniske Have,
hvor træerne med årene bliver store og smukke . Med
en terrænregulering af dette område, vil bakken både
give fælleden læ fra vest og indramme aktiviteter på
legepladsen og fælledens hjerte.
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Skoven *
Et skovbælte af høje træer skal skærme mod Hadsundvej og danne læ for vinden mod vest. Skovbælte
vil også være med til at sikre en højere biodiversitet
og tiltrække fugle til området.
Marmeladebæltet*
Det smager sødt af sol og sommer i marmeladebæltet. Hyld, mirabeller, moreller og kirsebær danner
om foråret en smukt blomstrende afskærmning mod
Hadsundvej. Her indsamles sommerens bær til vinterens syltning og børnene smager hvad naturen kan
producere.
Naboen
Her er der reserveret et område til beplantning, der
kan indramme fælleden, men vigtigst give lidt ekstra
afskærmning og privatliv til naboen. Det kan derfor
være i en dialog med naboen, at det besluttes, hvordan området skal beplantes.

* Prioriteret som åbningstræk af arbejdsgruppen på
kickstartsmødet og den 26. maj.
Budgetramme for åbningstræk Fælleden jf. ansøgning, er 400.000 kr. Herudover er der afsat op til
200.000 til Hald Fugleparade - en mobil kunstrute i
Hald, og søges desuden fondsmidler, så ubrugte midler herfra overføres til Åbningstræk Fælleden.
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Hjertet: Mulighederne er mange, når
der skal vælges udtryk og indretning
af fx. Hjertets grillhytte. Mange valg
skal træffes og så skal Halds lokale
handymænd og kvinder bringes i
spil. Så meld jer endelig i arbejdsgruppen, hvis du vil være med til at
realisere fælleden og træffe valg
om indretning og udtryk.
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Bærbuskadset og frugtplantagerne:
Det forventes at der afsættes en
pulje til hhv. køb af bærbuske og
frugttræer.
Meld dig i arbejdsgruppen hvis du
vil være med til at træffe valg om
sorter, sæson og indretningen af
frugthaverne. Skal der fx. laves
en bærlabyrint eller er et vildt brombærkrat det helt rigtige.
Arranger en arbejdsdag, hvor byen
kan hjælpe med at plante haverne.
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Legepladsen skal indrettes og der
skal vælges hvilke aktiviteter og
redskaber der skal investeres i.
Arbejdsgruppen har til opgave at
indrette legepladsen.
Det kan være en god ide at supplere
professionelle redskaber med gedigne produkter fra den almindelige
handel.
Overvej om der er plads til at udvide
legepladsen med tiden eller gennem
fonde.
Vær opmærksom på sikkerhed og
ansvar (Evt. indgå en aftale med
Randers Kommune)
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HALD FUGLE PARADE
Fugleparade projektet er en udløber af Skulpturparken på Trekanten - der har været en kæmpe succes og skabt stor opmærksomhed både politisk og i offentligheden i det hele taget. Lokalrådet ønsker denne gang at skabe et kunstprojekt, som involverer
mange mennesker og udbreder sig til et større område

Udsigt

Hald bakker

Fælleden

Trekanten
Model af Hald fuglen - Valget er faldet på nn stolt stiliseret solsort graderet op til en længde på 60 cm fra næb til halespids
støbt i glasfiber. Kunstner Vagn Iversen, VIdesign Samsø
Kirketårnet

Mobil kunstrute
Fugleparaden er et åbningstræk i Handlekraft i Hald og tænkt
som en mobil kunstrute med 50 flytbare og bemalede glasfiberfugle på stålben.

5 fugle opstilles
permanent ved Søen

Søen

Placeringen af fuglene i by- og
gadebilledet vil variere fra år til år,
således at der hvert år skabes en ny
kunstoplevelse i byen.
Dog vil 5 af fuglene blive permanent
opstillet i Halds regnvandsbassin, med
godkendelse fra Randers Spildevand.
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Fuglene skal forskønne vores landsby og gøre byrummet til et
spændende, inspirerende og ikke mindst udfordrende sted at
færdes, - og samtidig understøtte det fællesskab, som er så
vigtigt for et lille samfund som Hald.
Fugleprojektet vil være med til at brande Hald som et sted, hvor
kunst, kultur og fællesskab optræder synligt i de nære omgivelser og direkte inspirerer til at slå sig ned og være med.
9
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Derfor skal Hald have en fugle parade
I Hald er der rigtig mange store træer, og hvor der er
træer, er der et rigt fugleliv. Derfor synes vi at en kombination af fugle og kunst passer til såvel området som
os borgere.
Fugleparaden indgår i ”Handlekraft i Hald”s helhedsplan. Fuglene vil derfor blive placeret i og markere de
større aktivitetsområder, der bindes sammen af stien
i Hald: flokvis placeret i søen, ved bakkerne, aktivitetsparken, skolen, trekanten, forsamlingshuset og menighedshuset samt enkeltvis i forskellige gader/huse
i byen. Den endelige placering udarbejdes sammen
med interesserede borgere.

HANDLEPLAN/TIDSPLAN
Malerkonkurrence
Når fuglene er støbte, skal de males/dekoreres med
dels UV-bestandig akrylmaling dels Airbrush for at give
den sidste finish.
Der vil i den sammenhæng blive udskrevet en konkurrence, hvor alle borgere med tilknytning til Hald og omegn kan byde ind samt udvalgte kunstnere, primært
knyttet til Nørhald og Nørhald Kunstforening.

Autolakering og Montering af fugleben
Efter tørring lakeres fuglene med Autolak/glasurit for
at øge deres holdbarhed.
Til sidst skal der monteres ben af tenderstål og tværstænger på fuglene,
Der vil blive påsat en lidt bredere tværstiver nederst på
tenderstålbenene så de af sikkerhedsmæssige grunde
er vanskelige at tage op, Der vil dog blive lavet særlige
fundamenter til de 5 fugle, der skal placeres i regnvandsbassinet.Fundamenterne sponsoreres og opstilles af Vagn Iversen.
De 2 store events
1. Forår: Ideen er, at de færdige fugle slippes fri og opstilles samlet foråret 2019 ved regnvandsbassinet på
en særlig fest- og indvielsesdag (datoen er endnu ikke
fastsat). Her stikkes de mobile fugle kun ned til tværpinden, fordi de skal være let flytbare. Efter indvielsen
placeres de i Hald og nærmeste omegn.
2. Efterår: I oktober samles fuglene igen, indsamles og
bringes indendørs i vinterhi indtil næste forår, hvor processen starter forfra med, at fuglene opstilles samlet
og derefter fordeles ud i området. I forbindelse med
eventen aftales, hvilke gader fuglene skal placeres i
næste år.

Konkurrencen består i, at deltagerne farvelægger 1- 3
tegninger af fuglen. De indkomne forslag fremlægges
senere i forsamlingshuset, hvor borgerne kan stemme
om, hvilke af tegningerne, der skal realiseres. De vindende personer deltager i en maleweekend, hvor man
under kunstnerisk vejledning af Vagn Iversen skal male
en fugl(e) med udgangspunkt i de vindende tegninger.
Der vil blive tale om 2 maleweekender pga. antallet af
fugle og involverede mennesker. Der vil senere blive
husstandsomdelt en folder herom.

Fugleparade udvalget - Hjælp fra Hald borgerne
Fugleparadeudvalget under lokalrådet består af Lone
Nyeng tlf. 20 15 43 42/86 47 43 42, mail: lkny@km.dk,
Lizzie Bach tlf. 40 16 58 82, mail: lizziebach417@hotmail.com og Jane Brix 60 49 28 91 mail: janebrix2@
gmail.com
Vi har i dialog med hele lokalrådet stået for den overordnede planlægning.
Der er taget kontakt til personer med fagspecifikke/
håndværksspecifikke kvalifikationer, men kontakt os
gerne på mail eller telefon og byd ind på :
Forslag til placering af fuglene
- hjælp til montering af tenderstålbene
- husstandsomdeling af folder med konkurrenceregler
- Opstilling af borde og stole på maledage
- afdækning af borde og gulve
– Beværtning: frokost, kage, kaffe/te/saftevand på
maledagene
- praktisk hjælp til opstillinger og nedtagninger af fuglene
- transporter af fuglene fra sted til sted
- fotografering / videooptagelse af de forskellige aktiviteter
- udvælgelse af vinderne af malerkonkurrencen.
Ønsker du at indgå i udvalget og den videre planlægning er du også meget velkommen til at kontakte os.
Bedste hilsner
Lone, Lizzie og Jane
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TREKANTEN

Ideer
Terrassen
Terrassen er for alle byens borgere, forsamlingshusets brugere og Skulpturparkens besøgende.
Med terrasserne som en udendørs udvidelse af
forsamlingshuset, er det muligt ved selskaber
at tage kaffen i solen. Med belægningen skabes
sammenhæng mellem terrassen og Skulpturparken. Terasse kræver at renovation kan løses.
Bogskabet
I bogskabet finder du informationer om byens aktiviteter, og bøger, som du kan sætte dig med på
byens fælles terrasse. (Er realiseret)
Begrønning
Hald er en meget grøn by. Haver, hække og landskab begrønner udsigten alle steder. Omkring Forsamlingshuset i Hald, der er ramme for en masse
arrangementer over året kan der plantes mindre
træer og stedsegrønne buske mod nord, som
giver forsamlinghuset et smukt grønt bagtæppe
i tråd med landsbyens udtryk og som skaber en
grøn sammenhæng til Skulpturparken.

Terassen
Begrønning
Forsamlingshuset

Terassen

Ophold på forsamlingshusets
terassen

Bogskabet
Bogskab
og infotavle

Sammenhæng
mellem terassen og
skulpturparken

Mulighed for lukning
af vejen

Skulpturparken

Signaturforklaring
endnu ikke prioriteret projekt
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SØEN

Ideer
Udsigtspunktet
Nyd en madpakke med en god udsigt over sø og
landskabet ved et af udsigtspunktets picnic borde,
hvor små hække og buske giver læ og skaber rum.
Sankt Hans Pladsen
Saml venner og familie på træstammerne om
bålet på Sankt Hans Pladsen, eller nyd bålet på
afstand med ryggen mod et af de enkeltstående
træer, der spejler sig i søens vand. Resten af året
kan pladsen bruges til fællesbål og udendørs
hygge.
Alléen
En ny række af træer skal genskabe allé afgrænsningen langs stien.
Den lægivende trægruppe
En gruppe træer skal give læ for vinden fra vest
til det ophold, der foregår omkring søen uden, at
trægruppen blokerer for udsigt over landskabet.

indgang

Sankt Hans pladsen

Ny Alléafgrænsning

Hække eller rum og læskabende
beplantnig

indgang

Alléen

Udsigtspunkt

Stor bålplads med
siddepladser på
træstammer

Hække eller rum og læskabende
beplantnig

Lægivende
trægruppe

Udsigtslinjer

Udsigtslinjer

Signaturforklaring
endnu ikke prioriteret projekt
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BAKKERNE

Ideer
Shelterpladsen
På shelterpladsen er der, udover de eksisterende
shelters, mulighed for at opsætte telte på den nye
teltplads og nyde mad ved ilden på den nye bålplads.
Shelterpladsen er åben for både byens borgere og
besøgende.
Junglestien
Prøv ruten på Junglestien, der er en spændende og
udfordrende, ny sti gennem Halds kuperede terræn
og tætte træer.
Midt på Junglestien, kan store og små forsøge sig
med udfordrende Tarzanleg i bakkerne. Det gælder
om at holde godt fast i de reb, der hænger i træerne
for at bestige den stejle skråning.

Junglestien

Tarzanleg i bakkerne
Klatring på skråning
med reb i træerne

Scenen
Der er mulighed for, at den gamle scene fornyes og
udbygges, så der er plads til endnu mere underholdning på Shelterpladsen.
Bålpladsen
Her er det mulig for bål ved overnatning på shelterpladsen. Bålpladsen kan også bruges af byens
borgere til at bage snobrød eller måske fællessang
omkring bålet.

Shelterpladsen

Scenen
Teltplads

Bålplads

Indgang

Tynde ud i skovbunden

Shelters

Signaturforklaring
endnu ikke prioriteret
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PROJEKTER FRA UDVIKLINGSPLANEN HERUDOVER

Cykelsti mellem Hald og Mejlby
Jord til cykelstien har været udlagt langs Hadsundvejen siden
1953!! og vi arbejder fortsat stædigt på at åbne de bevilgende
myndigheders øjne for vigtigheden af dette forholdsvis beskedne projekt, så det kan blive trygt og sikkert at færdes på cykel
mellem Randers og Hald. Et projekt , vi glæder os meget til at få
gennemført og ser store udviklingsperspektiver i.
Fortove
Som et led i færdiggørelsen af Trekantprojektet og almindelig
forskønnelse af byen har vi søgt Vej og trafik i Randers kommune
om fortov langs Haldvej, - så projektet kan fremtræde færdigt og
det kan blive sikkert for dagplejemødre, CSV elever og alle andre
at færdes på hovedgaden i Hald.

ØJ
E
LF
TI

Fællesskabs- og kulturaktiviteter
Der er i forvejen mange arrangementer i byen, både på CSVskolen, i menighedshuset , i kirken og i forsamlingshuset : højskolearrangementer under Nørhald Aftenskole, crossdance ,
cirkeltræning yogaevents, læsekreds, fredagscafe for seniorer
,sogne- / foredragsaftener, musikarrangementer, kunstudstillinger, strikkeklubber, både en ret og en vrang, Takt og toner for
tumlinger og deres (dagpleje) mødre/ fædre, aktiviteter i ungdomsklubben/HVUK , fastelavnsarrangement, juletræssamling,
St Hans fest, banko, egnsteater, fællesspisninger m.v. - de skal
fastholdes!

Samarbejde med nabobyerne
I Hald ser vi gerne et samarbejde med nabobyerne udvidet og
udviklet.

Byrenovering
hjælp til renovering af slidte facader. Bykernen i Hald kan fortsat
trænge til et friskt pust og det arbejder vi meget gerne videre
med.
Hundeskov
Ønske om at skabe en egentlig hundeskov i byen, som eventuelt
kan integreres i fælleden.
Trafik
Der er i øjeblikket en forsøgsordning i Hald med bus i ydertimerne, som evalueres i oktober 2018. I dagtimerne er der rimelige
busforbindelser til Randers,

KA
N

Som noget nyt foreslås: by - brunch, vejfest, fælles gå ture
,sommerfest. Den første by brunch i forsamlingshuset - bla med
det formål også at byde nytilflyttere velkommen - , er allerede
løbet af stabelen med stor succes.

T

Kirken
Kirkens berømte klenodie / altertavle blev gennemgribende restaureret for nogle år siden, så det nu fremstår flot i sin originale
guldudsmykkede form. Lige nu er kirken langt fremme med at
indrette tårnet som et udkigstårn, så det bliver muligt at nyde den
formidable udsigt, hvilket vil gøre kirken til et endnu mere oplagt
turistmål. Der arbejdes endvidere på at etablere aftenlys på kirken. Kirken danner ofte ramme om fine musikarrangementer og
flotte udstillinger af malerier og skulpturer.

Ungeaktiviteter
Der er fokus på e-sport, lan party, motorlære, parcour bane, skaterbane, crossbane, ungdomsfest.

Dagligvarebutik
Velegnet grund forefindes i byen, grænsende op til Hadsundvej
( jvf kommunens beskrivelse af Hald.) Vi ser gerne, at en lavpriskæde opdager byens attraktive beliggenhed ud til Hadsundvej
som et velegnet sted til en dagligvarebutik.

AL
RÅ
DE

Forsamlingshuset
Huset har i de senere år med bistand fra forskellige fonde gennemgået en omfattende restaurering, med bl.a. nyt køkken, renoverede toiletter, nyt gulv, opmaling m.v , så det nu fremstår
moderne, lyst og venligt.
I øjeblikket arbejder bestyrelsen ihærdigt via byindsamling og
fondssøgning med at få nyt tag på huset, - et projekt, der forventes færdiggjort i løbet af 2018-19. Senere er det planen at tage
fat på de ydre omgivelser og etablering af internet, video, audio,
så huset bliver mere velegnet til møder og konferencer.

Ungdomsråd
Der arbejdes i øjeblikket med at få etableret et egentligt ungdomsråd. En gruppe arbejder i øjeblikket på at skabe udvidede
fællesskaber for byens børn.

LO
K

Kunstnerisk udsmykning
Fugleparade. Er en parade af bemalede fugle på stativ ,- netop
fordi byen som kendetegn har mange træer - og dermed også
mange fugle! Projektet er en del af åbningstrækket.
(Bør evt beskrives særskilt)
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Helhedsplan og projektkatalog er samlet af CFBO for Hald lokalråd på
baggrund af den lokale udviklingsplan og borgermøde 26. maj.

HANDLEKRAFT I HALD ER FINANSIERET AF:

