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Kr. 106.000 i projektstøtte til
Kultur– og Naturstien i Vokslev
Skov– og Naturstyrelsen har planlagt at nedlægge den eksist. geologiske udgravning i
skrænten ud mod Huulmøllevej, da udgravningen ikke kan holdes fri for nedskridninger. I udgravningen kunne man ellers se et 2 - 8 cm brunt lerlag, som geologer skønner
til at være omkring 65 millioner år gammelt.
Undergrunden over lerlaget består af det hårde bryozokalk fra den Yngre Tertiærtid,
som kunne brydes til blokke, og som blev savet ud til bygningssten. I bryozokalken kan
findes fossiler af f.eks. søpindsvin og muslinger, som levede i havet på den tid. Undergrunden under lerlaget består det bløde skrivekridt fra Kridttiden, som blev forarbejdet
til mørtel og hvidtekalk på Vokslev Kalkværk.
Kridttiden var domineret af de store krybdyr - dinosaurerne, da en naturkatastrofe indtraf. Naturkatastrofen udryddede næsten alle krybdyr og gav grobund for vor tids pattedyr. Hvad der skete vides ikke helt, men lerlaget indeholder nogle sjældne grundstoffer
og mineraler, som normalt ikke findes på jorden, men derimod kendes fra nogle meteorer. Man regner derfor med, at et nedslag fra en kæmpemeteor har hvirvlet så meget
støv og jord op, at solen har været formørket i årtier. I Mexico findes et 300 km stort
nedslagskrater, som underbygger denne teori.
Lerlaget kaldes derfor ofte for T/K - grænsen, da det befindes sig mellem Tertiærtiden
og Kridttiden.
Udgravningen har stor geologisk interesse af international betydning, og blev besøgt af
mange geologiinteresserede, da T/K - laget var synligt. Længere henne af skråningen
findes lerlaget noget højere oppe, og en udgravning her ville bedre kunne holdes fri for
nedskridninger. Den private lodsejer har vist positiv interesse i en sådan udgravning,
samt i at der etableres en trampesti langs skråningens kant mellem Vokslev by og Skov–
og Naturstyrelsens område.
Hvis man tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Kalkværket kan der således
kunne skabes en ”rød” rute ind igennem Kalkværket, op på det nuværende overdrev og
videre til den geologiske udgravning. Når man har besøgt udgravningen, hvorfra der vil
være en flot udsigt ud over Binderup Å, kan man via den nye trampesti fortsætte videre
indtil Vokslev By, hvor man kan komme ned på Hobrovej ved det lille hus, som indeholder en kloakpumpestation. Hjemvejen til parkeringspladsen sker ad Huulmøllevej.
”Grøn” rute starter ligeledes ved parkeringspladsen, fortsætter ind igennem Kalkværket, op på overdrevet og videre op til Storkebakken, hvor der vil være en pragtfuld udsigt over Huul Mølle og mølledammen.
I Kultur– og Natursti-projektet indgår en oprensning af mølledammen ved Huul Mølle,
en genskabelse af halvøen og den oprindelige træbro henover mølledammen, eller
Åkandedammen som den blev kaldt i gamle dage inden tilgroningen. Endvidere indeholder projektforslaget en udtynding af bevoksningen mellem mølledammen og Damvej.
Fra toppen af Storkebakken går der allerede en sti ned til Hullmøllevej et lille stykke
oppe i skoven. Herfra kan man komme tilbage til p-pladsen ved Kalkværket.
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VOKSLEV SOGN
Ole Færch som netop
har udgivet bogen om
Klæstruplund i Vokslev
Sogn, er ved at skrive
endnu en bog. Denne
gang om Vokslev Sogn.
Ole Færch er ved at
samle materiale sammen, og har i den forbindelse været rundt
omkring og snakke
med forskellige mennesker , som evt. kunne
tænkes at ligge inde
med en viden om Vokslev Sogn, som jo er meget stort.
Ole Færch har lovet
Vokslev Samråd at
komme og fortælle om
bogen, når den er færdig, men det varer desværre nok et par år
endnu.
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Ved Huul Mølle er Samrådet i dialog med Vandløbsafdelingen i Aalborg Kommune om etableringen af en faunapassage,
således at fiskebestanden i Binderup Å får bedre adgang til det øvre vandløb. Denne del af projektet er allerede lovet
finansieret af Aalborg Kommune, og skal gennemføres i henhold til EU-lovgivningen inden 2015.
Endvidere er Samrådet i dialog med Trafik og Vejafdelingen om en renovering af rækværker og broer ved mølledammen.
”Blå” rute er ubetinget den længste og mest konditionskrævende, men ubetinget også den smukkeste. Tilsagn fra alle
lodsejere er endnu ikke helt på plads. Men det er meningen at lade Kultur– og Naturstien fortsætte ad Damvej, videre
hen over privat jord, således man ad en trampesti langs Binderup Å kan spadsere hen til Nibe Trævarefabrik, som åbnes
for offentligheden. Til denne del af projektet har Samrådet taget kontakt til Nordjyllands Historiske Museum, som forhåbentlig vil være behjælpelig med til at få genskabt savskæreriet, således man kan fornemme, at træbearbejdningsmaskinerne i sin tid blev drevet af vandkraften fra Binderup Å. Endvidere håber Samrådet på at kunne få mølledammen
ved Trævarefabrikken oprenset i samme forbindelse.
Efter savskæreriet fortsætter ”blå” rute forhåbentlig op over nogle stejle skråninger, bag om Klæstuplund til de mange
stenhøje oppe på bakken, hvorfra der er en forrygende udsigt ud over Vokslev til den ene side, og over Nibe og fjorden
til den anden side. Returforbindelsen sker via Korsbjerghøjvej og ned igennem skoven til Huul Mølle.
Aalborg Kommunes landdistriktsafdeling har via fyrtårnspuljen givet tilsagn om en støtte på kr. 106.000 til den videre
projektering af ovenstående projektforslag om en Kultur– og Natursti i Vokslev.
Park- og Naturforvaltningen har vist positiv interesse omkring etableringen af stiforbindelserne. Der pågår for tiden en
del mødeaktivitet med de forskellige kommunale forvaltninger, de berørte lodsejere, Skov– og Naturstyrelsen samt
Nordjyllands Historiske Museum. Alle sagens parter er indkaldt til møde på SBU-forvaltningen d. 11. marts 2008.
Samrådet har endnu ikke bestemt sig for hvilken landskabsarkitekt, der skal forestå projektarbejdet, men det forventes
at blive besluttet meget snart.

Kr. 27.500 i støtte til Sanselunden ved bålhytte
I samarbejde med Støtteforeningen for Vokslev Friskole søgte Vokslev Samråd i oktober måned om kr. 23.000 i
støtte fra AKA-puljen (Aktionsgruppen for landsbyer i Aalborg Kommune) til etablering af en Sanselund ved den
nye bålhytte ved Friskolen. Støtteforeningen har lavet denne flotte tegning til ansøgningen.
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Sanselunden består af:

Generalforsamlinger

•

En græsvold i en kvartcirkel til at skabe lidt læ
omkring bålhytten.

•

ca. 150 stk. blomstrende og duftende buske
som plantes i et læskabende bælte nordøst for
bålhytten.

onsdag d. 12. marts kl. 19.00
i lærerværelset på Friskolen

•

60 læskabende stedsegrønne thujaer, som skal
danne hæk ud mod vejen / Friskolen.

Forsamlingshuset

•

10 frugttræer samt 3 store skyggegivende træer.

Da vi fik kr. 50.000 i sidste ansøgningsrunde til indkøb af legeredskaber, var vi noget spændte på om der
også kunne blive noget til os i denne omgang. Vi var
derfor meget glade for at få tilkendt kr. 17.500 i støtte. Formanden har også efterfølgende fået hvisket i
øret, at ansøgningsstrømmen fra Vokslev godt må
stilne lidt af i den nærmeste fremtid.

Støtteforeningen for Vokslev Friskole

torsdag d. 27. marts kl. 19.30
Der serveres kaffe og håndmadder

Vokslev Friskole
mandag d. 31. marts kl. 19.00

Vokslev Samråd
tirsdag d. 6. maj kl. 19.00
i forsamlingshuset

Støtteforeningen var ved at tilpasse projektet i størrelse og omfang, da de fik besked fra Friluftsrådet,
som Støtteforeningen også have søgt. Friluftsrådet
have tildelt projektet 50 % af materialeudgifterne op
til kr. 10.000. Så pludselig var projektet fuldt finansieret alligevel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen
senest d. 22. april 2008

Støtteforeningen håber på at den egentlige etablering
kan ske ved førstkommende arbejdslørdag på Friskolen.

På generalforsamlingen vil der blive givet en kort
orientering om stade på restaureringen af Huul Mølle, samt projekt Kultur– og Naturstien.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan ses i
sin helhed på www.VokslevNet.dk

Opera Rita på Vokslev Friskole
Lørdag d. 29. marts kl. 16.00
Den Rullende Opera lægger vejen forbi Vokslev Friskole med deres meget roste og meget
morsomme opsætning af Donizettis sprudlende énakter.
Billetter kan købes på 98 35 17 84, www.vokslevfriskole.dk eller ved indgangen.
Pris kr. 100 incl. kaffe og kage. Dørene åbnes kl. 15.00

”Fra Kølby til Hou”
Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK) havde søgt om kr. 330.000 fra Indenrigs– og Sundhedsministeriets
landdistriktspulje 2007 til projekt ”Fra Kølby til Hou - Udvikling og dialog i Aalborg Kommune”, men fik desværre kun tildelt cirka ½-delen, nemlig kr. 170.000. Det var fra samme pulje Vokslev Samråd fik kr. 130.000 til
”Landsbyforeningerne i Vokslev vil redde Huul Mølle”.
Projektet er derfor reduceret kraftigt. Ingeniørfirma Cowi er ansat som konsulent på projektet. Alle landsbyer
med op til 2.000 indbyggere er inviteret til at deltage i projektet. Vokslev Samråd har ligesom 21 andre landsbyer
sagt ja tak til at deltage. Fra Vokslev deltager Albert F. Andersen, Poul Erik Christensen og Leo Helmer.
Formålet med projektet er at forberede landsbyerne hver for sig og i fællesskab til, at gå i dialog med Aalborg
Kommune om udvikling af landsbyerne. En væsentlig forudsætning for dette er være bevidst om de muligheder,
der er i ens egen landsby, samt gøre sig klart i hvilken retning man ønsker at udviklingen skal ske.
Deltagerne i projektet vil få en indføring i kommunens og regionens planlægning, og i udviklingen i landsbyerne i
kommunen. Men skal også selv bidrage til at kortlægge deres egne landsbyer, de ønsker, muligheder og udfordrin-
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ger der er for udvikling i landsbyen. Endelig vil projektet give landsbyerne basis for at identificere mulighederne for samarbejde og fælles projekter.
Der har været afholdt et introduktionsmøde d. 25. februar, og deltagerne
har fået tilsendt spørgeskema, diverse kortmateriale og indbyggersammensætning. Efter kortlægningsfasen afholdes en række rundbordssamtale med andre landsbyer, og en fælles landsbykonference. Materialet vil
endvidere blive forelagt Aalborg Kommune, således det kan indgå i vurderingerne omkring udarbejdelsen af Kommuneplan 09.

Befolkningstal 2007 fordelt på aldersgrupper

63-79 år

790-17 år

40-62 år

18-24 år
25-39 år

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev
Har du: Villa, landsted eller landbrug
Måske:

Måske:

• er der begyndende vrøvl med

• er der fugt i kælderen

kloakkerne

• trænger indkørslen til en omlægning

• har du fældet træer og skal
rødderne fjernes

• skal der oprenses grøfter

• er der brug for dræning
• vil du gerne have din
egen sø

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

Entreprenør Jørgen Hansen ApS
- en god makker 98 35 18 07, aut. kloakmester

www.jorgenhansen.dk

Automester Sørensen
v/Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02

Vokslev Sparekasse
Hobrovej 63, Vokslev - 9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 20
Kastetvej 21a - 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk

Hobrovej 61
Telefon :
Telefax :
Internet:
E-mail:

9240 Nibe
98 35 17 29
98 35 17 25
www.vokslev.dk
info@vokslev.dk

Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500
Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700

telf.: 98 35 59 10 - mobil: 51 32 53 10

