
Årsberetning til GF i Haraldslund d. 28. marts 2022 

Indledning: Det er ikke mange måneder siden vi sidst afholdt GF i Haraldslund, senere skulle det vise sig at 

ny lukning fulgte et par måneder efter GF. Så ja – det har været meget mærkelige og anderledes seneste 18 

måneder      Oplevelsesindustrien har været ramt, hvorunder svømmehaller hører, opgravninger, p – 

pladsudfordringer har heller ikke gjort hverdagen nemmere for vores gæster. I 2023 er Kastetvej og 

plusbusruten færdig, håber vi på       

Booking af Lokaler: efter at testenheden forlod lokalerne, det var en dejlig lang booking med gode 

mennesker, så har vi arbejdet på at få lokalerne fyldt med nye brugere. Her i starten af 2022 er der kommet 

mange nye foreninger til vores lokaler, og det går faktisk rigtig godt. Det er ikke noget vi tjener på, men vi 

hjælper foreninger og brugere med nye og gode rammer. Er man en godkendt forening, med en valgt 

bestyrelse, kan lokalerne lejes til små penge. Private borgere betaler en højere pris, som er fastlagt efter 

kommunens takstoversigt 

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 personalet igen kunne komme på arbejde 

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 ofte 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. Vi har siden december 2021 arbejdet på at få en bedre skiltning på P-pladsen, bl.a. 

med henvisningsskilte til de mange ledige pladser som ligger langs med stadiontribunen 

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, og det er mit indtryk at 

der for nuværende ikke er planlagt nye prisstigninger. Billetpriserne i kommunens svømmehaller, er 

politiske bestemte, de vedtages og fastlægges i byrådet, og er en del af den samlede takstoversigt i Aalborg 

Kommune.   

Wellness integreres i svømmebilletten: Under Corona restriktionerne valgte vi at fjerne brugerbetaling til 

wellness, for bl.a. 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 Corona niveau med 10 personer mod 

tidligere 26 personer. Vi har fastholdt at wellness er en del af svømmebilletten, også efter restriktionerne 

er ophørt.  

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. 1,5 år efter er der desværre ikke etableret noget endnu. (Corona) og 



gennemførelse af plusbus-projektet kan være en af årsagerne? Haraldslund er en del af et større 

samarbejde i Vestbyen, hvor foreninger, skole, inst m.fl. er gået sammen i et netværk, 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. Vi forventer at afholde en Vesbydag 

medio august på Haraldslund forplads, med et indhold som vil minde om tidligere års Vestbyen By Night  

Sundhed i bevægelse: Har tilsvarende Haraldslund været nedlukket under de periodevise nedlukninger 

grundet pandemien. Men det er tydeligt at deltagerne har savnet træningen og det sociale. Hvilket har 

betydet en pæn tilstrømning i såvel Nibe, Gandrup og Haraldslund her i årets første måneder.    

Svømmehal: På årets 2 første måneder har vi set flere gæster i svømmehallen vende tilbage, det er 

forhåbentligt et fingerpeg om bedre tider. Men så startede plusbus etape 2 op på strækningen 

Dannebrogsgade – Ny Kastetvej, vi er helt klar sårbare overfor besværlig tilgængelighed.   

Under lukkeperioden har vi fået udbedret en del klinke og fugearbejde, som har været tiltrængt, sikkert 

ikke noget kunder til dagligt lægger mærke til.  

Motionscenter: Alle hold, massage, programlægning kører meget fint, årstiden og situationen efter Corona 

taget i betragtning. Men det er 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 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. 

 

Jan Frederiksen 

 

 

 

 


