Støttede projekter
2017

Formanden
Frode Thule Jensen
har ordet:
Det er med både glæde og stolthed at LAG NORD endnu en
gang præsentere en oversigt over de støttede projekter. I
2017 støttede LAG NORD i alt 16 projekter med samlet
beløb på 2.808.500 kr. Dette beløb var med til at
finansierer investeringer på i alt 26.544.640 kr.
Bestyrelsen i LAG NORD er specielt tilfredse med at
tilskuddene er fordelt over hele Vendsyssel og der er en fin
blanding af erhvervs projekter og projekter til etablering af
basale serviceydelser og landsbyfornyelse. Her bør det
også bemærkes at flere af projekterne er kendetegnet ved
både at være erhvervsrettet og samtidig har øger de basale
serviceydelser.
Brug hæftet som inspiration til at skabe vækst og udvikling i
dit lokalområde. Kontant Tove Fønss for yderligere
informationer om de enkelte projekter.
God læselyst.

FRA GAMMMEL
KARTOFFELHAL -> TIL
NYSTARTET ERHVERVSPARK

Serritslev familiefitness
og samlingssted
PSI ønsker at indrette 1. sal på klubhuset til et
fitnesscenter og som et Samlingssted for børn
og unge i byen. I den ene ende af rummet
indrettes til et fitnesscenter, mens den anden
ende af rummet indrette til hyggeområde og
børneaktivitets område. I midten af lokalet
opføres et rum til spinning cykler. Denne
kombination af fitnesscenter og børneområde
gør at PSI´s fitnesscenter bliver meget
attraktivt for børnefamilier, som har et ønske
om at være mere sammen når forældrene
dyrker deres fitness.

Markedsføringsvideoer
med droner" -

Sundhedshuset Tårs

Målet med dette projekt er at etablere et sundhedshus i
Tårs. Hermed sikres det at der også i fremtiden, vil være
et lokalt sundhedstilbud til vores medborgere. De fysiske
rammer for det nuværende lægehus i Tårs er stærkt
nedslidt og utidssvarende, og står overfor en
gennemgribende renovering. Vi vil derfor etablere
Sundhedshuset Tårs i den tidligere Spar Nord bygning i
Tårs. Sundhedshuset Tårs skal fremadrettet danne de
fysiske rammer for lokal praktiserende læge,
laboratoriefunktioner og andre sundhedstilbud. Dette
projekt angår specifikt ombygningen af den tidligere
sparekasse til sundhedshus.

Æblelund og mosteri

Projektholder:
Vidstrup Borgerforening
Mail: bagvolden07@gmail.com
Mobil: 40 71 99 99

Vinterbaderhus i
Hirtshals

Vinterbaderhus i Hirtshals

PixlBOX

Multihus Taarshallen

Formålet med projektet er at omdanne den eksisterende
idrætshal i Tårs til et multihus. Der skal gennemføres en
større tilbygning, svarende til ½ hal, som giver de
kvadratmeter der er behov for. Der skal laves et større
fællesområde som skal indrettes med multifunktionelle
muligheder som skal forbinde den oprindelige idrætshal med
den tilbyggede del. Mulithuset skal kunne rumme alle de
grupperinger i Tårs som har lyst og behov for at bruge det,
det gælder både idræt, kulturelle og sociale grupperinger,
både organiserede og uorganiserede. Dette projekt angår
specifikt den planlagte tilbygning.

Hundelev Ungdoms- Idrætsforening Motion og Fitness
ønsker at øge andelen af borgere i vores område der dyrker
motion. Vi ser store muligheder med blandt andet
børnefamilier hvor børnene kan afleveres til holdidræt og
forældrene er i motion og fitnesscentret. Den store gruppe af
unge mennesker der dropper ud af foreningsidrætten,
ønsker vi også at fange i vores center, og endelig tror vi på en
øget aktivitet blandt vore seniorer, er realistisk når centret
ligger i Kultur- og Idrætscentret, hvor alt andet fælles
aktivitet foregår. Projektet forventes at skabe øget
sammenhold og et øget incitament til bosætning i området.
Totale budget: 625.307 kr.
Tilsagn LAG NORD: 150.000 kr.

Vi ønsker at skab rum til at etablere byens fælles kontor til
brug for borgere, de mange gæster og turister i området.
Rummet skabes ved ombygning og indretning på Klitgården
af et velegnet lokale på ca. 40 m². Vi ser en mulighed for at
forlænge sommerhusbesøget med ekstra dage eller uger,
når der stilles et rum tilrådighed med skarp netforbindelse
og andre nutidige kontorfaciliteter. Byens borgere,
iværksættere o.l. får desuden et sted, hvor man næsten
hjemmefra kan tilgå sin arbejdsplads elektronisk uden at
blive forstyrret af dagligdagens trivialiteter. Der skabes rum,
hvor synergieffekten får nye muligheder på tværs af
turister, lokaler og generationer til at blomstre.

Skater- og legeområde
ved Dybvadhallen
Dybvadhallen er i gang med en 4-årig plan med fornyelse,
energioptimering og nye tilbud til borgerne, ikke kun i
Dybvad, men også i de nærliggende landsbyer Hørby og
Brønden/Skæve, som Dybvad i 2016-2017 har lavet en ny
landsbyplan sammen med - "Fælles Fodslaw" (i samarbejde
med Frederikshavn Kommune/Distriktsrådet). Projekt
omhandler Delprojekt 1, som handler om at integrere
Hørby-Dybvad Skole med hallen, etablere et skatermiljø med
legeområde og parkering til løbehjul, skateboards, cykler mv.

Projektholder:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION DYBVADHALLEN
Mail: dybvadhallen@mail.tele.dk
Mobil: 98 86 45 14

Udendørs
Aktivitetsområde

Det Udendørs Aktivitetsområde er et intelligent og aktivt
område med en helt unik og nyskabende digital læring og
bevægelse tilpasset den nye undervisningsreform. Projektet
er udviklet i samarbejde med UNIQA og Ålborg Universitet. I
undervisningstiden og i fritiden, 24/7, skal alle kunne bruge Ipads, mobiltelefoner og sensorer og løse opgaver via
aktiviteter. Skolens og institutionernes personale og elever
får i skoletiden fantastiske nye mulighed for aktiv IT læring og
leg, og alle borgere i byen, fjern og nær kan frit og gratis
benytte det 24/7.

Fremtidssikring af
Galleri Mygdalhus
Mygdal Gruppen ønsker at fremtidssikre Galleri Mygdalhus.
Når renoveringen er gennemført vil huset være
fremtidssikret, og stå som en attraktivt galleri for turister,
besøgende og kunstnere, og dette vil øge interessen for
landsbyen og gøre Mygdal endnu mere kendt ud over
kommunegrænsen.
Ligeledes har vi mulighed for at øge vores marketings- og
kommunikationsplan, og et samarbejde med kommunens
skoler ”En hel kunstner til halv pris” og outdoorkunst.

Projektholder:
Mygdal Gruppen
Mail: info@mygdalhus.dk
Mobil: 30 28 79 07

Nordjylland, mekka for
den islandske hest
Projektet handler om, at skabe et samlingssted for alle med
interesse for den islandske hest. Vi har i løbet af de seneste 2
år fået etableret et professionelt baneanlæg med
opvarmningsbane, som blandt andet udgør den ene af bare 5
godkendte baner i Danmark, til en konkurrence art som
hedder gæðingakeppni 300 m. bane, hvor den nærmeste er
placeret i Skive. Det der mangler er nogle klub- og toilet
faciliteter. Endnu en hesteaktivitet i nærheden af Hjallerup
forventes at fremme bosætningen.

Projektholder:
HEKLA
Mail: fritte-grunk@hotmail.com
Mobil: 20 22 32 97

Godt brød og
fællesspisning i Tversted

Projektholder:
VASTARDIS
Mail: stavros@vastardis.dk
Mobil: 51 24 51 38

Madturisme, kunst og lokale råvarer er ingredienserne i
Stavros og Mikala's nystartede bageri/butik. På et nedlagte
landbrug på Skagensvej - lige udenfor Tversted, har de i
løbet af sommeren 2017 indrettet spisesal, galleri og
kunstværksted. Køkken faciliteterne har de tidligere lejet,
men ønsker nu at etablere et professionelt køkken på
ejendommen, så produktionen kan øges og blive
helårsforretning og logistikken forbedres. Denne
ansøgning vedr. etablering af et godkendt industrikøkken,
samt toiletforhold

PIXLacademy
FREMKALDER
unge fotodrømme

PIXLacademy FREMKALDER unge fotodrømme
Vrå Højskole og PIXLart lancerer et nyt projekt.
De unge får med PIXLacademy en unik mulighed for at
arbejde tæt sammen med professionelle fotografer.
De bliver introduceret for teknik og genrer – og bliver
vigtigst af alt klædt på til at tage en uddannelse eller
lave en karriere indenfor fotografiet.
Et forløb hos PIXLacademy følger højskolens semestre
og er målrettet videregående uddannelser på
medieskolen, medie- og journalisthøjskolen,
kunstakademiet eller en lærerplads indenfor
fotografiet.
Projektholder:
PixlArt
Mail: info@pixlart.dk
Mobil: 20 44 23 32

Bestyrelsen for LAG NORD 2017
Frode Thule Jensen
Ivan Leth
Jette Løgsted
Birthe Løgtved
Finn Risom
Lars Mellemkjær
Hans Jørgen Nygaard
Lene Kappelborg
Keld Emil Damsgaard
Peder Key Kristiansen
Torben Christensen
Jacob Vilhelmsen
Lars Hedegaard
Poul Berg
Gerda Jensen
Søren B. Sørensen
Peter Hvid Jensen
Mogens Berg
Brian Kjær
Mette Hardam
Jens Andersen
Peter H.S. Kristensen
Børge Bech
Morten Bjerg Jakobsen
Henrik Buchhave

Østervrå
Sindal
Brønderslev
Østervrå
Aså
Dybvad
Dybvad
Skagen
Løkken
Skagen
Bjergby
Dybvad
Skagen
Løkken
Brønderslev
Sæby
Aså
Aså
Frederikshavn
Sæby
Jerslev
Brønderslev
Løkken
Hjørring
Østervrå

KONTAKTINFO:
Formand: Frode Thule Jensen
Mobil : 40 97 27 68
Mail: fjeldgaardsodde@post.tele.dk
Koordinator: Tove Fønss
Mobil: 21 77 36 08
Mail: tf@lagnord.dk
www.lagnord.dk

