Glæd dig til vores kommende samlingssted for hele
egnen med spændende events, kulturelle opleverser,
sundhed og masser af sport.
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Hvorfor er der behov for
en udvidelse af hallen?
Der er stor tilgang af både aktiviteter og brugere i hallen. Flytning af Tårs-Ugilt IF’s klubhus og
stadion til hallen, svømmesalens
genåbning og ønsket om, at hallen også kan huse TUI’s gymnaster er hovedargumenterne for
udvidelsen.
Samtidig giver en ny flot multihal
mulighed for udvidelse af mange
andre aktiviteter.



STUEPLAN 1:200

BJERG arkitektur

Eksempelvis rammen for større
stævner, arrangementer i byen,
koncerter, foredrag og andet.
Nyt mediatek giver plads til fordybelse og læring; nyt produktionskøkken, cafemiljø, værksted
til håndværksmæssige hobbyer
og samlingslokaler giver grobund for udvikling af det sociale
liv.

Taarshallen i dag…
- og i fremtiden
Den nuværende hal, der ejes af
den selvejende institution Taarshallen, fungerer godt og har en
sund økonomi.

Vi forventer, at der kan indsamles et millionbeløb. Der er ca.
1000 husstande bare i Taars by,
så opgaven bør kunne løses.

Der er samlet midler fra byfornyelse, fonde, kommune, frivilligt
arbejde, TUI og forskellige arrangementer, så der kan opføres et
råhus indeholdende multihal indrettet med bl.a. springfaciliteter
samt nye omklædningsrum.

De allerfleste vil få glæde af de
nye faciliteter, enten til glæde for
sig selv, børnene eller børnebørnene.

Derudover er der i råhuset plads
til førnævnte mediatek, produktionskøkken med tilhørende cafe,
samlingslokaler, hængeud-områder, depoter og værkstedsfaciliteter. Det er ved indretningen af
det nye byggeri, byen skal vise,
at vi kan stå sammen. Dels skal
meget af arbejdet udføres af frivillige, og dels skal det finansieres af en borgerindsamling.
Kort sagt – jo mere, der samles
ind, desto længere kommer vi
med indretningen.

Det sker, når der er fritidsaktiviteter for alle. Det vil ligeledes trække familier – ofte børnefamilier til
byen. Børnefamilier holder gang
i skole, daginstitutioner og detailhandel og dermed øges også
efterspørgsel på boliger.
Vi ser mindre byer uden dette
netværk med vigende huspriser
til følge. Det kan let dreje sig om
flere hundrede tusinde kroner,
som et bidrag klart bør ses i lyset af.

Tlf: 2175 9091 · www.projektbyg.dk

Liv og glade dage året rundt i hallen

Der er næsten altid gang i et projekt eller en begivenhed.

Et stort men spændende projekt
- og sammen kan vi løfte opgaven

En borgerindsamling kan gribes an på mange måder.
Vi har valgt at udsende denne oplysningsfolder og følge op med et
personligt besøg til så mange som overhovedet muligt.
Vi afholder stort borgermøde den 6. juni kl 19 i hallen. Der vil derudover komme indsamlere rundt i perioden 16. - 24. juni.
Bankuddannet personale sidder desuden klar i hallen til at hjælpe
fire dage i juni : 22.+29. fra kl 10.30 til 12 samt 21.+ 28. fra kl 16 til
17.

Arbejdet med at projektere Multihus Taarshallen kører på 3. år for
bestyrelsen bag hallen. Der kan bl.a. ses tilbage på samarbejde med
Hjørring kommune, TUI og Borgerforeningen, en stor arkitektkonkurrence samt et utal af møder og inspirationsbesøg.
Hallens nuværende medarbejdere tæller halinspektør, bademester
og halassistent og derudover sæson- og arrangementshjælp, ungarbejdere og livreddere samt arbejdsprøvninger og samfundstjenester. Efter en udbygning af hallen forventes en supplering. Altså vil
der etableres flere arbejdspladser i byen.

Økonomien i projektet
Det har været et stort arbejde at få økonomien i projektet på plads.
Ultimo 2017 var det dog lykkedes at få 11 mio af den samlede finansering på plads og dermed turde vi trykke på start knappen.
Der skal bruges væsentlig mere for at Multihus Taarshallen står helt
færdigbygget og indrettet men den foreløbige finansering rækker
til de ydre rammer. En borgerindsamling skal derefter udfylde rammerne efter en prioiteret liste.
Der kan bidrages til byggeriet både som privatperson eller som
firma. Erhvervsdrivende får dedikeret en væg, hvor alle bidrag over
5.000,- bliver synlige.
Desto større bidrag, desto større synlighed
Platin..........................Over 50.000 kr, firmalogo på individuelt skilt
Guld........................... Over 25.000 kr firmalogo på individuelt skilt
Sølv.................................. Over 10.000 kr, firmalogo på fælles skilt
Bronze...............................Over 5.000 kr, firmanavn på fælles skilt
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Erhvervsdrivende bliver kontaktet men hvis de gerne
vil tilkendegive deres støtte allerede nu kan de kan
maile til bjarne@taarshallen.dk
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Din indbetaling giver automatisk fuldt skattefradrag, hvis du laver den via
Taarshallens hjemmeside www.taarshallen.dk.
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