B LADET

ER SPONSERET AF :

Vokslev Samråd

Har du: villa, landsted eller landbrug

For borgere og foreninger i Vokslev Sogn -

WWW .

VokslevNET.dk

Måske:

Måske:

• er der begyndende vrøvl med kloakkerne

• er der fugt i kælderen

• trænger indkørslen til omlægning

• er der brug for dræning

Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt d. 1. marts - 1. juni - 1. sept. - 1. dec.

• har du fældet træer og rødderne skal fjernes

• vil du gerne have egen sø

Kr. 175.000 i støtte til renovering
af Vokslev I.F.’s klubhus

• skal der støbes sokkel og bund til en udestue, • skal der oprenses grøfter
carport eller garage

E NTREPRENØR J ØRGEN H ANSEN - EN GOD MAKKER
98351807, A UT . K LOAKMESTER

WWW . JORGENHANSEN . DK
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Idrætsforeningen har modtaget et flot tilbud om levering af billig varme fra halmfyringsanlægget på nabogården Dalsgård I/S v/ Stig Buus Andersen og Henrik
Nielsen. Aftalen indebærer bl.a. levering af gratis varme de første 4 år.
Klubhuset er oprindeligt opført i starten af 1980’erne, og bliver opvarmet med el.
Med de nuværende el-priser, betyder dette meget store driftsudgifter. I 2005
blev der alene brugt næsten kr. 30.000 til opvarmning. Efter en tilkobling på
halmfyringsanlægget regner foreningen med at opvarmningsudgifterne kan nedbringes med ca. 75 %. Da idrætsforeningen får dækket en stor del af opvarmningsudgifterne fra Aalborg Kommune, betyder omlægningen besparelser for
såvel kommunen som idrætsforeningen. Netop den kommunale besparelse har
været hovedargumentet i VIF’s ansøgning om økonomisk støtte fra Aalborg
Kommune.
En omlægning af varmesystemet medfører imidlertid nogle store anlægsudgifter, da der jo skal trækkes nye varmerør rundt i alle rum. Ved en så radikal omlægning skal man selvfølgelig lave gulvvarme i omklædningsrummene samtidig
med. Skal gulvene i omklædningsrummene alligevel op, vil det være uklogt ikke
at gennemføre en tiltrængt renovering af de gamle omklædningsrumme også.
Idrætsforeningen har endvidere længe ønsket sig et selvstændig dommeromklædningsrum, som der kan skaffes plads til ved at nedlægge to af de eksist.
toiletter.

Tlf.: 98 35 03 20
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Den ene renoveringsdel trækker således den næste renoveringsdel med sig, og
i alt regner VIF med at renoveringen vil løbe op i ca. kr. 345.000. Men med kr.
175.000 i støtte fra Aalborg Kommune, med frivillig arbejdskraft fra medlemmerne, og med lidt hjælp fra kassebeholdningen, har idrætsforeningen alligevel fået
projektet til at hænge økonomisk sammen.
Det er glædeligt at se, at det med grundlag i det flotte tilbud fra Dalsgård, en
god portion kreativitet og nogle gode argumenter, er lykkedes VIF at få skabt et
så fornuftigt projekt, at man har kunne opnå kr. 175.000 i tilskud fra Kultur– og
Fritidsforvaltningen. Samrådet iler med et stort tillykke.
Nyhedsbrevet d. 1. sept. måtte desværre udgå, bl.a. på grund af stor travlhed
hos redaktøren. Vi undskylder overfor vores trofaste annoncører, som selvfølgelig modtager en mindre opkrævning næste gang.

S IDE 2

Kr. 50.000 til nye legepladsredskaber
I samarbejde med legepladsudvalget på Vokslev Friskole har Samrådet søgt Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA) om støtte til nye legepladsredskaber. De
gamle er fjernet fordi de ikke opfyldte gældende regler for offentlige legepladser.
AKA støtter landdistriktsprojekter med max. kr. 50.000, og det var lige hvad
Vokslev Samråd søgte og fik tildelt.
Legepladsudvalget har et budget på ca. kr. 120.000, og Vokslev Friskole havde
på forhånd givet tilsagn om kr. 20.000. Støtteforeningen for Vokslev Friskole har
lovet at give de resterende kr. 50.000.

Skitseprojekt på Huul Mølle er færdig
Vokslev Samråd ansatte i juni måned Arkitektfirmaet Martin & Jensen fra Hadsund
til at lave en tilstandsregistrering, en handlingsplan og et skitseforslag på, hvordan
Huul Mølle i fremtiden kunne komme til at se ud.
Arkitektfirmaet afleverede sidst i oktober måned en fin projektmappe på 35 sider,
som vi har fået Nordjyllands Historiske Museum til at kommentere. Arkitektfirmaet
foreslår en del af møllebygningen nedrevet, og at den tilbageværende del forsynes
med et nyt udvendigt møllehjul. Museet er noget chokeret over dette forslag, da
man ikke mener at møllen nogensinde har haft et udvendigt møllehjul, og at man i
stedet skal restaurere møllebygningen og bevare vandturbinen.

SIDE 3
Møllegruppen, som selvfølgelig også omfatter ejerne, har efter mange overvejelser besluttet sig for restaureringsmodellen, selvom det sandsynligvis hverken er
den letteste eller den billigste model.
Projektmappen og Museets kommentarer vil danne grundlag for kommende ansøgninger til fonde og offentlige puljer. Vokslev Samråd har netop ansøgt Aalborg Kommunes fyrtårnspulje om økonomisk støtte til restaureringen af møllen.

Tilplantning af skråningerne på Hobrovej
Som alle andre samråd modtog Vokslev Samråd i august måned en skrivelse fra
Aalborg Kommune, Park & Natur, med opfordring om at fremsende ønsker til
udvikling af lokalområdets grønne rekreative fri– og naturområder.
Da Samrådet i 2005 fik Nordjyllands Amt til at plante nye træer, som erstatning
for de gamle sølvpopler på Hobrovej, fik vi at vide at der kun var penge til at skære rodskuddene ned. Den gang var vi vel nærmest lykkelige over, at Amtet overhovedet ville gøre noget. Efterfølgende kan vi godt se, at det kun var en halv løsning der blev tilbudt, og at de kraftige rodskud på længere sigt vil udgøre et problem.
I vores svarskrivelse til Park & Natur ønskede vi derfor rodskuddene fjernet, og at
der blev lagt forårsløg i græsset, eller plantet buske med flotte blomster og gode
høstfarver.
Sidst i oktober måned blev vi så indbudt til møde hos Sundhed og Bæredygtig
Udvikling (SBU) sammen med Park & Natur. Vi havde forberedt os lidt med nogle
flere gode argumenter og lign., men Park & Natur sagde med det samme, at de
syntes det var et godt og fornuftigt forslag, som de meget gerne ville støtte, og
rystede lidt på hovedet af, at Amtet blot havde skåret rodskuddene ned.
Stadsgartneren mente at buske på ca. 1 m’s højde ville være det mest ideelle, da
denne løsning ville være den letteste at vedligeholde fremover. Der blev dog ikke
sat tidspunkt på, hvornår etableringen kunne ske.
Vores forslag til en Kultur– og Natursti blev ligeledes modtaget forbløffende positivt, og en ansøgning om støtte til et landskabsprojekt er allerede indsendt. Såfremt dette lykkedes, fortælles om projektet i næste nummer af Nyhedsbrevet.

Svømmeundervisning
Som noget nyt har Vokslev I.F. startet svømmeundervisning.
Det foregår i Nibe Svømmehal hver fredag
kl. 15.00-16.00 for begyndere og let øvede
kl. 16.00-17.00 for øvede.
Sæsonprisen er kun kr. 400,00
Snit gennem møllehuset, med vandturbinen vist i venstre gennemløb.

Hvis du er interesseret så ring til Susanne på tlf. 98 18 83 86

