Tilbygning til ØHHallen.
Gruppen bag projekt "Haludvidelse af ØHHallen med etablering af MeNaTeket" møder i uge
33 kultur og fritidsudvalget. Der er søgt støtte til projektet i Rebild kommune og ansøgningen
skal først behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.
Gennem flere år har en gruppe og enkeltpersoner arbejdet videre med byens fællesprojekts
sidste del - første del var jo det dejlige Friluftcenter Katbakken, nemlig bygningen af
"MeNaTeket" som er en udvidelse og modernisering af Øster Hornum hallen. Faktisk er der
arbejdet med ideen siden 2008, hvor halgruppen blev nedsat lige efter Friluftcenter
Katbakkens indvielse.
Finanskrisen satte i den grad en overgang stopper for projektets videreførelse.
Vi var ellers så tæt på at skulle gå i gang med den politiske proces og fundraising ud fra det
skitseforslag, som var tegnet i forbindelse med fællesprojektet. Men med finanskrisen mistede
gruppens medlemmer en stund modet.
I 2010 gik vi i gang igen. Pia Bonde hjalp halgruppen med et borgermøde, som blev
arrangeret sammen med "Byg og Bo" gruppen. Til det møde blev ønskerne for en
haludvidelse lagt fast igen.
Det har vi så arbejdet ud fra siden, ved først at etablere alt det, vi har kunnet indenfor
eksisterende rammer. Bl.a. med ØHfitness og etableringen af "Mødstedet" i ØHhallen, som
består af Cafeen i foyeren og Hyggerummet ovenpå. Samt bedring af handicap forhold,
vedligehold, maling indendørs mm.
Ved projektets haludvidelse skabes et multiaktivitetshus kaldet MeNaTeket med multiple
og fleksible muligheder for aktiviteter i de forskellige lokaler - og ikke mindst laves et
åndehul for by og område i form af en varmtvandsafdeling.
Et sted med varmtvandsbassin, hvor man både kan dyrke varmtvandstræning, babysvømning,
småbørns- og familie svømning, have træning for folk med nedsat fysisk funktion under
vejledning af fysioterapeut, vandfitness og meget mere. Endvidere sauna og dampbad og
udgang fra varmtvandsafdelingen til en solgård med vildmarksbad og finsk sauna. Derudover
indenfor i bygningen også et særligt rum til afslapning og sansning et "Sansefitness-rum"
lavet efter snoezelrum tanken med massageseng med musik, gynge, hængekøje, lyseffekter,
boblerør mv. et sted hvor uro vendes til ro, angst til glæde, stress symptomer reduceres mv.
Processen med projekt tilbygning til hallen og etablering af MeNaTeket har løbende været i
gang indenfor halbestyrelsens regi - og i foråret tog ØHhallens formand initiativ til at få sat
fart i processen mhp at få realiseret tilbygning til ØHHallen, således at MeNaTeket kan blive
en realitet.
ØHhallens bestyrelse, Lokalrådet, Katbakken, ØHI, Seniorerne, ØhFitness og flere andre
har deltaget i dialog møder. Således er det en bred vifte af de lokale foreninger, som er

medaktører. Mange lokale borgere har også givet deres besyv med inkl. lokale
erhvervsdrivende. Samtidig har Arkitekt Anders Hulgaard fra Tåsinge været en kæmpe hjælp.
Vi startede dialog med det politiske system via forvaltningen i Kultur og Fritidsudvalget her i
foråret og skal nu d. 15/8-17 til dialog møde med politikerne derfra.
Efterfølgende bliver vores ansøgning til Rebild kommune behandlet på kultur og fritids
udvalgets møde samme dag. For at projektet kan realiseres, skal Rebild kommune give grønt
lys for det.
ØHHallens Formand Birgitte Bak-Sørensen har den overordnede kordinerende rolle for
processen og er formand for projektbestyrelsen.
Arkitekt Anders Hulgaard har udfærdiget et skitseforslag til udbygningen - ligesom der er
udarbejdet en projektbeskrivelse ved Else Andersen fra firmaet ProjektNu. .
Med støtte fra Lokalråd, Friluftcenter Katbakken, Øster Hornum Idrætsforening og Øster
Hornum hallen.

