
Årsberetning til GF i Haraldslund d. 31.8 kl. 15.30 

Indledning: den sidste uge i februar måned 2020 afholdt min kone og jeg en uges ferie på Cran Canaria, 
hotellet overfor vores hed Hotel Corona, et navn vi stødte på mange gange i dagene og i tiden efter 
hjemkomst fra ferie. Vi sad på altanen og tænkte, hvad har en flagermus og et marked i Kina at gøre med 
vores eksistens, få dage efter vi vendte hjem, blev tilværelsen totalt ændret. Kultur og idrætslivet lukkede 
ned, mange erhverv tilsvarende, medarbejdere blev sendt hjem i tæt ved 12-16 måneder efterfølgende. 

Haraldslund under Coronaen: vores medarbejdere blev hjemsendte, HK´ere arbejdede hjemmefra, 
livreddere og rengøring var inde på skift, hvor fokus var på diverse rengøringsopgaver, kalkbekæmpelse 
o.s.v. selvfølgelig i respekt for afstandskrav og alle øvrige restriktioner. Vores teknikere og jeg var på 
arbejde tæt på dagligt, huset var jo stadig i drift selvom der er lukket, vandbehandling, ventilation, 
fakturabehandling, telefoner, mail tog ikke hensyn til Corona, så det var dejligt at der var noget at rive i. 

I starten af 2021 blev det besluttet at skolebørnene skulle Quick testes, vi forhandlede med testenheden og 
landede en aftale om et lejemål i Haraldslund. Ca. 80 testere og administrativt personale fik de kommende 
7 måneder deres daglige fremmøde på Haraldslund. Det gav en pæn indtjening i en lukkeperiode, og gav os 
mulighed for at servicepersonale igen kunne komme på arbejde 

Haraldslund efter åbning: Det var en meget forsigtig genåbning, gæsterne var afventende. Men vi var 
parate med masser af spritstationer, skilte om afstand og antal, sauna og bassin restriktioner. Ganske 
langsomt, i takt med flere blev vaccineret – kom der igen gang i Haraldslund. Efter genåbningen er meget af 
vores arbejdstid gået med at få skabt en ny hverdag efter Corona, og sætte gang i sensommerens, 
efterårets og julens aktiviteter. Bl. a. 4 store gusevent, velkommen tilbage, halloween, julegus, nytårskur 
gus – alle er tema gusarrangementer med tilpasset musik. Vi laver en julekalender på sociale medier, med 
forskellige udfordringer og små videos. Alle vores babysvømmerhold, småbørns hold, plask og leg, 
svømmeundervisning mandag og onsdag er udsolgte. Vi har fået rigtig godt gang i vores instagram og 
Facebook profiler med små videoer og historier om de mange tilbud.  

P - udfordringer: mange lokale vestbyborgere benytter vores P – plads, den er uden tidsbegrænsning og af 
den årsag meget populær. Udenbys håndværkere med opgaver i byen, parkerer på pladsen og cykler til 
byen. Det er trafik og veje på Stigsborg som laver retningslinjerne, det har vi desværre ingen indflydelse på. 
Vi kan anbefale at benytte de mange P -pladser som ligger nærmest ved tribunen, P – pladsen ved Aalborg 
tennisklub er også blevet offentlig tilgængeligt. I forbindelse med + bussen nedlægges et ukendt antal p – 
pladser langs Kastetvej. 

Prisstigninger: Der er de seneste 3 år sket en harmonisering af billetprisen i Haraldslund i.f.t. de 2 øvrige 
store badeanlæg i Aalborg, Haraldslunds priser har igennem en årrække været langt under de øvrige anlæg, 
denne harmonisering og almen årsprisstigning gav billetprisen et ekstra nyk i 2021.  

Wellness integreres i svømmebilletten: Under Corona restriktionerne valgte vi at nedlægge brugerbetaling 
til wellness, bl.a. for at give vores gæster mere plads at sprede sig på, samtidig kunne vi oprette flere 
vandhold, som var nødvendigt da deltagerantallet jo var nede på 10 personer mod tidligere 26 personer. Vi 
har fastholdt denne løsning, også efter restriktionerne er ophørt. Hvilket må betragtes som en god 
kompensation for nytårets prisstigning, det var jo ikke noget vi havde behøvet at gøre. 

Aktiviteter på forplads og i Haraldslund.: Jeg inviterede en af stadsgartnerens ansatte til et møde på 
forpladsen, vedrørende genetablering af vores Panna Arena skænket af SparNord samt opsætning af 
basketball kurve, nu ca. 1 år efter er der desværre ikke etableret noget endnu. (Corona) 



I lighed med brugerrådet forventer jeg at Kommunen opstiller juletræ på forpladsen for bydelens beboere, 
med efterfølgende lygtetænding, æbleskiver og musik. 

Haraldslund er en del af et større samarbejde i Vestbyen, hvor foreninger, skole, inst m.m. er gået sammen 
i et netværk og har afholdt et par møder, hvor temaet har været udvikling af nye aktiviteter i vestbyen og 
oprettelse af en samlende Vestby kalender for et bedre overblik af aktiviteter på tværs af skole, 
institutioner og foreninger. 

Sundhed i bevægelse: Har tilsvarende Haraldslund været nedlukket under epidemien. SIB i Nibe og 
Gandrup genåbner d. 1.9 og 2.9. Haraldslund SIB har været åbent side genåbningen i juni, fremmødet har 
været som forventet, lidt afdæmpet – men Ok i.f.t. til at det er en sårbar gruppe.  

Vibeke som har undervist i Nibe og Gandrup har søgt nye udfordringer, i hendes sted har vi ansat Randi, 
som har første arbejdsdag i morgen i Gandrup.   

Svømmehal: Kristian som er teamkoordinator i svømmehallen, har fået en ledende stilling i Gigantium, en 
stilling som er opslået internt. Den seneste måned kan vi se flere gæster i svømmehallen vende tilbage, det 
er forhåbentligt et fingerpeg om bedre tider. Den gratis morgenkaffe i svømmehallen har været 
efterspurgt, men grundet Corona har der været restriktioner på kaffen. Kaffen gør sit indtog ved 
bassinkanten igen fra på mandag   Under lukkeperioden har vi fået udbedret en del klinke og 
fugearbejde, som har været tiltrængt, sikkert ikke noget kunder til dagligt lægger mærke til. Som tidligere 
nævnt, har vi fjernet betalingsmøllen til wellness og gjort det til en del af besøget i svømmehallen. 

Motionscenter: Alle hold, massage, programlægning kører meget fint, årstiden og situationen efter Corona 
taget i betragtning. Men det er meget tydeligt at vores motionsgæster, ikke holdgæster, har fundet nye 
træningsformer under Corona, outdoorsport og hjemmetræning har taget over. Det er det lange seje træk, 
holde fast i vores kvalitetsprodukter, gode service, fokus på hygiejne. Så forventer vi øget tilstrømning hen 
over efteråret, vinter og i 2022  

Fremtid: Vi deltager aktivt i alle møder og sammenhænge, hvor der er aktiviteter som har betydning for 
Vestbyens udvikling, og dermed også Haraldslund. Der er pt. utroligt stor interesse for udvikling af vores 
dejlige bydel, jeg kan bare nævne plusbus, Haraldslund forplads, Haraldslund P – plads, visionsplan for 
vestbyen, spritten, Sygehus Nord – området, nye boliger på ny Kastetvej, annebergvej, skydebanevej, 
spritten, Svendsgade m.m. 

Kommende projekter er limfjordsværftet, tidligere Nordens grund, og sikkert mange flere. Herligt at vi 
åbner op for de mange, som gerne vil tilflytte vores dejlige bydel, men ikke på bekostning af vores grønne 
åndehuller. 

 


