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Lækker  
wienerschnitzel
Med dagens deal kan du nyde en lækker Wienerschnitzel 

med dagens dessert på Dronninglund Hotel 

- se mere på deal.dk  

Køb dit værdigbevis på deal.dk fra i 
dag eller give det som gave
*Kig ind på deal.dk allerede i dag 

- enkelte tilbud er først til mølle.

Dronninglund Hotel, Slotsgade 78, 9330 Dronninglund

Dette er en henvisningsannonce, vi tager derfor forbehold for trykfejl.

Kr. 125,-
Værdi kr. 255,- Spar 50%

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 9.00-17.30 
Tirsdag lukket - Lørdag 8.00-13.00

Besøg vores forretning og oplev det store ud-

valg i hjemmelavede produkter. Du fi nder også 

lækre retter lige til at tage med hjem og sætte 

i ovnen. Vores dygtige personale står altid til 

rådighed med gode råd og vejledning. 

Vi ses hos Slagter Dyrby!

SLAGTER DYRBY • HARALD FISCHERSVEJ 19 • 9480 LØKKEN 
TLF. 98 99 10 37 • WWW.SLAGTERDYRBY.DK

Seneste nyt fra 
Nordjylland hele 
døgnet rundt 

- du fi nder blandt andet 
videoindslag, live-
dækninger og podcasts.

nordjyske.dk

Vendsyssel
Telefon 99245111 E-mail hjoerring@dnmh.dk Adresse Sct. Olai Plads 6A, 9800 Hjørring
Telefon 99203333 E-mail frederikshavn@dnmh.dk  Adresse Tordenskjoldsgade 2, 9900 Frederikshavn
Telefon 96455565 E-mail broenderslev-dronninglund@dnmh.dk  Adresse Sct. Olai Plads 6A, 9800 Hjørring

Af Claus T.  
Kræmmergård 
ctk@dnmh.dk

Foto: Bo Lehm 
bl@dnmh.dk

BRØNDERSLEV: Planerne er 
ambitiøse. Og hvis de skal 
realiseres fuldt ud, kræver 
det i underkanten af et tre-
cifret millionbeløb. Til gen-
gæld kan planerne løfte 
Brønderslev Hallerne til et 
helt nyt niveau. 

- Vi vil gerne gøre det her 
til et samlingspunkt for fri-
tid, bevægelse og fællesska-
ber. Ikke kun fysiske fælles-
skaber, men også sociale 
fællesskaber, fortæller Laila 
Mølholt, centerleder for 
Brønderslev Hallerne.

Planerne, som hun henvi-
ser til, er baggrund for en 
ansøgning, som "Fonden 
Brønderslev Hallerne" netop 
har sendt til Brønderslev 
Kommune, og hvis politiker-
ne er positive, så kan det på 
sigt resultere i en fordobling 
af det bebyggede areal i 
idrætscenteret - fra 7000 til 
14.000 kvadratmeter.

Og der er brug for mere 
plads, fortæller Laila Møl-
holt. Hun oplyser, at de nu-
værende to sportshaller i til-
knytning til centeret i øje-
blikket er belagt til briste-
punktet.

- Det her er selvfølgelig et 
stort projekt, men det er et 
projekt, der dækker det 
akutte behov, som der fak-
tisk lige nu er i Brønderslev 
by, siger hun og tilføjer:

- Vi mangler omkring 30 
haltimer om ugen - blot for 
at få plads til håndbold-,  
floorball- og basketballklub-
ben, som er de tre forenin-
ger, der primært fylder i de 
to haller. Derudover har vi 
også ansøgninger fra andre 
foreninger, der gerne vil ind 
og have tid i hallerne - men 
lige nu har vi ingen haltid at 
give dem, forklarer hun.

Realiseres de nye planer, 
vil Brønderslev Hallerne få 
ny hal 3, ny springhal, 
spring- og motoriksal, ryt-

mesal og faciliteter til padel 
og boksning. Der vil også 
blive nyt fitnesscenter, flere 
omklædningsrum og sågar 
en ny svømmehal som sidste 
etape af projektet. Og så er 
det hele ikke engang nævnt 
her.

En henvendelse startede det
Det var egentlig Brønderslev 
Gymnastik, der i 2018 støbte 
de første kugler til det, der 
nu ligner en kæmpe udvidel-
se. Foreningen præsentere-
de for hallens bestyrelse en 
drøm om at bygge et spring-
center - og idéen førte til, at 
bestyrelsen begyndte at 
overveje en større udvidelse.

- Vi begyndte at se på, hvad 
der kunne være interessant 
at samle her. For vi ligger jo 
godt med vores placering i 
byen, og derfor ville vi gerne 
prøve, om vi kunne samle 
nogle flere aktiviteter her, 
fortæller Aase Jensen, for-
mand for Fonden Brønder-
slev Hallerne.

Undervejs i processen har 
der været kontakt til masser 
af relevante foreninger i 
nærområdet.

- Det har været en spæn-
dende proces - og måske og-
så lidt svær, fordi man ikke 
altid kunne mødes på grund 
af coronaen. Men der har 
været mange møder med de 
enkelte foreninger, og de er 
kommet med mange spæn-
dende input.

Projekt i tre etaper
De mange input er sidenhen 
- efter bearbejdning fra Arki-
tektfirmaet Hovaldt - for-
vandlet til et projekt i tre eta-
per.

Første etape skal blandt 
andet realisere gymnastik-
foreningens drøm om et 
springcenter og har et for-
ventet budget på 35 millio-
ner kroner. Fonden har selv 
to millioner kroner, mens 
man håber på ni millioner 
kroner fra andre fonde. Der-
udover er der tidligere på 
Brønderslev Kommunes 
budget for 2022 bevilget et 
tilskud på otte millioner kro-
ner samt et kommunelån på 
fire millioner kroner. 

Fonden Brønderslev Hal-
lerne håber på en fordobling 

af den kommunale del af fi-
nansieringen i 2022. Altså 
yderligere otte millioner i 
tilskud og yderligere fire 
millioner i et lån. Og det er 
det, som den netop afsendte 
ansøgning går på. Og Aase 
Jensen har en tro på, at poli-
tikerne kommer ønsket i 
møde.

-  Vi satser på, at vi kan gå i 

gang med første etape i løbet 
2022, så vi kan få byggeriet 
lukket inden vinteren. Der er 
selvfølgelig et kæmpe arbej-
de, inden vi kommer dertil, 
men hvis det lykkes, så vil vi 
kunne tage første etape i 
brug til sæsonen 2023.

Fart på udvidelserne
Håbet er, at anden etape vil 

De vil samle byen  
om gigantisk  
idrætsbyggeri
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UDLEJNING AF BILER 
9 PERS. BUS TIL LILLE KØREKORT

VARE- OG FLYTTEBILER 
Store og små personbiler

fra kr. 249,- pr. dag
Evt. langtidsleje/leasing - ring for tilbud

KONTAKT OS PÅ 9842 1563 • MOBIL 2123 2160
Bilerne er naturligvis ansvars- og  kaskoforsikrede.

TOPKLARGJORTE BRUGTE BILER 
Altid min. 10 stk. gode tilbud på www.pallejensenbiler.dk

Også fabriksnye biler – ALLE MÆRKER
GOD for en 

FAIR PRIS...

VI ER PRIVATEJET OG BYENS ENESTE OG ÆLDSTE BILUDLEJNINGS-FIRMA

Palle Jensen Biler

T
9900 Fr
Tlf. 98 42 88 14

Palle Jensen Biler

Toftegårdsvej 22
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 91 01

ApS

OK

BILUDLEJNING

•

•

“Jeg har fået lavet en rigtig fl ot 
tandkrone -  som var til at betale! 

Så bliver der også lidt  
tilbage til ham...”

Få den rigtige behandling
med kroner og broer når det

er nødvendigt.

Topmoderne klinik & professionel behandling              

Hvorfor skal 
kvalitetskroner og 

broer koste en formue, 
når det kan gøres for 

mindre?

“Jeg har fået lavet en rigtig fl ot 
tandkrone -  som var til at betale! 

Så bliver der også lidt  
tilbage til ham...”

Få den rigtige behandling
med kroner og broer når det

er nødvendigt.

Kroner og broer
- Altid til yderst 

konkurrencedygtige priser!

Topmoderne klinik & professionel behandling

– vi gør tandbehandling til en god oplevelse!

Nordjyllands Implantatcenter 
tilbyder kroner og broer af bedste 

kvalitet til en yderst fornuftig pris!

”Jeg har fået lavet en rigtig flot tandkrone  
– som var til at betale!”

Få den rigtige behandling med kroner  
og broer når det er nødvendigt.

Nordjyllands Implantatcenter
HJØRRING 

Vendelbopladsen 5 

Tlf. 98 92 03 08

HIRTSHALS 

Sophus Thomsens Gade 7

Tlf: 98 94 20 50

er nødvendigt.

Hvorfor skal kvalitetskroner 

og broer koste en formue, når 

det kan gøres for mindre?

Besøg os på www.nordimp.dk og oplev klinikken og vore mange ydelser allerede inden dit første besøg

Ring og bestil tid 

til et gratis og 

uforpligtende tilbud

Bliv synlig på nordjyskejob.dk

Bryd ud af køen

Centerleder Laila Mølholt (til 
venstre) og fondsformand Aase 
Jensen har netop præsenteret 
politikerne i Brønderslev Kom-
mune for et enormt projekt. 
Med projektet håber de at gøre 
Brønderslev Hallerne til et både 
fysisk og socialt samlingspunkt i 
byen.
 

IDRÆTSDRØM: Håbet er at sætte spaden i 
jorden til millionbyggeri allerede næste år

 { Eksisterende bygninger: 
6694 kvadratmeter

 { Fase 1 af nybyggeri: 2814 
kvadratmeter til en pris på 
cirka 35 millioner kroner (ny 
sekundær indgang, vindfang 
ved hovedindgang, kontor 
ved gammel indgang, om-
klædningsfaciliteter og de-
pot, spring- og motoriksal og 
springhal, legeområde, om-
bygning og nybygning af 
strøg gennem centeret). 

 { Fase 2 af nybyggeri: 2120 
kvadratmeter til en pris på 
cirka 30 millioner kroner  
(café, reception, køkken, kon-
torer, rengøringsrum, møde-
rum, toiletter og hal 3)

 { Fase 3 af nybyggeri: 2208 
kvadratmeter - pris er endnu 
ukendt (padel, squash, boks-
ning, rytmesal, 1. sal færdig-
bygges - derudover er der 
fremtidige projekter i form af 
blandt andet svømmehal).

 {Samlet nybyggeri: 7642 
kvadratmeter

 {Samlet fremtidigt areal: 
13.836 kvadratmeter

FAKTA

BRØNDERSLEV HALLERNE

kunne udføres i løbet af 
2023 - og tages i brug i 2024. 
I anden etape skal man 
blandt andet bygge en hal 
nummer tre, og anden etape 
er budgetteret til 30 millio-
ner kroner. Fonden vil selv 
stille med to millioner kro-
ner, tre millioner kroner skal 
komme fra andre fonde, ni 
millioner kroner ønskes gen-

De grå områder er det areal, 
som den nuværende bebyggel-
se dækker, men med udvidel-
serne (de hvide områder) vil 
Brønderslev Hallerne få dobbelt 
så stort et areal til rådighed - fra 
7000 til 14.000 kvadratmeter. 

nem et kommunelån - og der 
håbes på et direkte tilskud 
på 16 millioner kroner.

Om tredje etape siger Aase 
Jensen:

- Vi har også et budget på 
det, men i første omgang er 
det vigtigt at få det her skudt 
i gang. Og så må vi se, hvor-
dan det hele udvikler sig. 

Den samlede pris vil hun 
med andre ord ikke ud med 
endnu, men hun indrømmer 
dog, at den totale pris kom-
mer op i underkanten af 100 
millioner kroner.

- Men når man i eksempel-
vis Fjerritslev og Jetsmark 
kan lave byggerier til om-
kring 60 millioner kroner, så 
kan man vel også investere 

et beløb i den her størrelse i 
Brønderslev, siger Aase Jen-
sen.

Der er investeret massivt i 
idrætsanlæg rundt omkring 
i. Det kommer selvfølgelig 
først og fremmest forenings-
livet til gode, men i sidste 
ende har det også betydning 
for bosætningen, mener 
Aase Jensen.

- Vi skal gøre noget for at 
være attraktive i forhold til 
andre idrætscentre, men 
kommunen bør da også have 
interesse i, at byen og kom-
munen er et attraktivt sted 
at flytte til. Det spiller nok en 
større rolle, end mange tror.


