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Vokslev Borgerforening og Nordjyllands Amt er blevet enige
om et genplantningsprojekt for vejtræer i Vokslev By. Efter at
Amtets anlægsafdeling havde besluttet, at de trafikale forhold
ind igennem Vokslev fungerede godt nok, blev Landskabskonsulenterne A/S i Godthåb ansat til at komme med et beplantningsforslag således Vokslev By igen kunne komme til at
fremstå som en flot og sammenhængende helhed.
Det første forslag blev forelagt Borgerforeningen til drøftelse
i september, og resultatet heraf blev følgende hovedpunkter:
Træer i midterrabatten på strækningen mellem Huulmøllevej
og Friskolen, som værn mellem cykelstien og kørebanen.
Efter at de nye autoværn blev sat op i sydsiden, har tendens
været at bilerne blev presset længere over mod cykelstien i
nordsiden. Nogle bilister kørte derved ned i vandrenden og
bumpede henover nedløbsristene, med forskellige utrygge
situationer til følge. (Egentlige autoværn ville landskabsarkitekten ikke være med til)
Genplantning af nye træer. Bevaring af nogle af de selvsåede
træer samt en generel udtynding af resten. Stormen bevirkede at der kom mere lys og luft ind til Vokslev By. Dette ønskede vi at bevare, samtidig med at vi ønskede, at Vokslev ad
åre igen skulle kunne opleves som en grøn by at køre igennem. Derfor få træer i selve byen, og flere ved indkørslerne.

Nibe Tømrer– og Snedkerforretning
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Landskabskonsulenterne havde et forslag om mange træer
udenfor byskiltene, således indkørslen nærmest foregik i en
slags mini-allé. Dette kunne vi sagtens tilslutte os.
En kraftig udtynding af træer og buske ved åpassagen, således
at man hele året har de flotte udkig over ådalen. I denne forbindelse også en udskiftning af det eksist. jernrækværk på
nordsiden til et nyt autoværn af træ . Sidste ønske troede
Landskabskonsulenterne imidlertid ikke på at Amtet gik med
til.
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Det fælles forslag blev herefter forelagt Amtet, som med henvisning til gældende regler
om træer langs amtsveje skød alléerne udenfor bygrænsen fuldstændig i sænk. Udskiftning af rækværket nede ved åen lovede Amtet imidlertid at tage med i deres driftsbudget. Resten af forslagene blev accepteret uden ændringer.
Der bliver således i alt plantet 16 nye træer med en størrelse på ca. 3,50 - 4,00 m
Projektet har efterfølgende været i licitation, som forløb rigtigt godt, da tilbudene holdt
sig indenfor budgetterne. Gennemførelsen af projektet skal være afsluttet i indeværende
regnskabsår, så vi forventer en snarlig opstart af projektet.

Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen afholdes.
Mandag d. 12. december 2005 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Mødet er åben og alle interesserede er meget velkomne. Dagsorden iflg. vedtægterne, samt følgende:
• Debat om de foreslåede vedtægtsændringer.
• Faste datoer for bestyrelsesmøderne fremover?
• Fremlæggelse af diverse forslag for nyt logo for Borgerforeningen.

Udbudstegningerne ligger til gennemsyn hos formanden, for alle der er interesseret.

Vokslev Borgerforening har fået sin egen hjemmeside.

www.vokslevnet.dk
Sidste vinter havde mange af os en rigtig hyggelig aften, hvor vi smagte nogle fantastiske
fine og meget specielle øl. Bisgaard Vinhandel i Støvring fortalte spændende historier om
de forskellige øl undervejs.
Denne vinter har vi valgt at gentage succesen, men med italienske kvalitetsvine i stedet
for. Også dette arrangement sammensættes af Evan Bisgaard og vi skal denne gang smage
på 12 forskellige vine. Både klassikere og andre spændende vine kommer på bordet. Efterfølgende bliver der mulighed for at rafle om en omgang, købe nogle af de prøvesmagte vine med hjem eller bare nyde et ekstra glas sammen med naboen.

Fredag d. 17. februar 2006 kl. 19.00
Til de forskellige vine serveres der forskellige spændende italienske småretter. Billetter
kr.145,00 købes hos Vokslev Smede– og Maskinværksted eller på www.vokslevnet.dk

Hjemmesiden er tænkt som en hjælp til tilflyttere, eller potentielle tilflyttere,
således man hurtigt kan finde ud af hvad der rører sig i Vokslev. Samtidig er
hjemmesiden tænkt som fælles platform for egnens foreninger, institutioner og
evt. virksomheder.
Hver forening/institution får en underside til sin rådighed. Der vil også blive lidt
om Vokslevs historie, arrangementslister og det vil være muligt at bestille billetter, samt komme med ideer og kommentarer til Borgerforeningen.

ARRANGEMENTSLISTE

(se også dagspressen, for de sidste nye)

FORSAMLINGSHUSET:
Sædvanen tro afholdes der juletræsfest i Forsamlingshuset

Torsdag den 29. december kl. 19.00
Vi skal synge og danse om juletræet sammen med julemanden.
UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET: TLF. 98 35 11 68

Med økonomisk støtte fra Vokslev Smede– og Maskinværksted og Vokslev
Sparekasse, samt gratis udlån af Friskolens Multihal er der lykkedes Borgerforeningen, at få Vendsyssel Teater til at lægge deres lokalturné forbi Vokslev med
forestillingen:

Svend, Knud og Valdemar

Privatteatret opfører stykket i Aalborg Kultur– og Kongrescenter i dec. 2005.
Vendsyssel Teater opfører samme stykke i Vokslev.

Lørdag d. 11. marts 2006 kl. 19.30.
Forestillingen er en kongefarce bearbejdet og instrueret af teaterdirektør Peter
Schrøder. Der er dømt latterorkan, når de 6 herlige skuespillere går på scenen.
Der kan læses mere herom i næste nummer og på www.vokslevnet.dk.

MENIGHEDSRÅDET:
Torsdag d. 1. dec. kl. 10.00: Torsdagsklub, Dommergården
Den traditionelle juleafslutning
Søndag d. 4. dec. kl. 10.30: Kirkekaffe
Søndag d. 4. dec. kl. 19.30: Julemusikgudstj. Vokslev Kirke
Torsdag d. 8. dec. kl. 10.00: Syng- sammen, Dommergården
Torsdag d. 8. dec. kl. 19.00: Fællesmøde, Nibe-Vokslev menighedsråd,
Dommergården

