Hvalpsund Borgerforening vil på vegne af foreningerne i Hvalpsund ansøge om at komme i
betragtning til områdefornyelse, i lighed med Hornum, Ranum og senest Gedsted.
Vi ønsker at styrke Hvalpsund som bosætningsby, og tiltrække nye borgere. Vi er omgivet af en
fantastisk natur, store sommerhusområder, campingplads, fiskesø, golfbaner og masser af
naturstier. Et fantastisk havnemiljø og et meget rigt foreningsliv med tilbud til alle. En
områdefornyelse vil således ikke alene komme byens borgere til gode, men også være til stor gavn
for turismen i området.
Repræsentanter for byens foreninger har afholdt et møde, hvor vi forsøgte at afdække behovet for
områdefornyelse, og smed en masse ideer på bordet for potentielle udviklingsområder.
Nedenstående områder blev foreslået, men vi er selvfølgelig klar over, at skulle vi komme i
betragtning, vil det blive alle byens borgere der skal inddrages og komme med forslag og ideer.
-

Strandpromenade fra badebroen og til lystbådehavnen.
Fiskerihavnen
Lystbådehavnen
Gryden ved lystbådehavnen/Fjordvej
Det rekreative område ved legepladsen/multibanen
Stien ved Louns sø.
Stiområdet på Lounshalvøen
Indkørselsportal ved hovedindkørslen til byen.
Området ved den gamle remise.
Sportspladsen ved hallen.
Området ved Valørehage
Området ved Kærvej (mellem Sundvej 55 og Kærvej)
Munkhøj.
Etablering af grønne åndehuller forskellige steder i naturen og på stierne.

Af mere konkrete projekter blev der foreslået:
-

Skulpturpark ved området ved tilkørselsvejen til færgen.
Udsmykning af gavl ved det gamle bageri.
Etablering af bænke på de nyetablerede kystsikringsmoler.
Etablering af flagstænger, og sælhundeskulptur i granit ved remiseområdet.
Forskønnelse omkring Multihuset
Renovering af den gamle auktionshal på fiskerihavnen.
Ophalerhuset på fiskerihavnen.
Forskønnelse af området ved Sognehuset
Etablering af lystfiskerfaciliteter på fiskerihavnen.
Aftenbelysning på havnefronten.

På vores fællesmøde var der et meget stort engagement fra de deltagende foreninger, og mange
tilkendegav at de var villige til at deltage og involvere sig i eventuelle grupper, som kunne være
med til at drive projektet.

Vi håber naturligvis på, at kommunalbestyrelsen vil se velvillig på vores ansøgning, og står til
rådighed hvis der måtte være behov for en yderligere uddybning af vores ansøgning.
Med venlig hilsen
Hvalpsund Borgerforening
Per Sørensen
Telefon 41 99 03 03
hvalpsund@mail.dk

