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Aalborg Kommune indstiller
Vokslev til Årets landsby i Danmark
Aalborg Kommune vil følge LAK’s udnævnelse, og indstille Vokslev som Aalborg
Kommunes bud på ”Årets Landsby i Danmark”.
Det drejer sig om en konkurrence, som Landsforeningen ”Landsbyerne i Danmark” afholder hvert år. Titlen som ”Årets Landsby i Danmark” er selvfølgelig
meget eftertragtet, og giver altid meget presseomtale. En del vil sikkert kunne
huske, at Gjøl blev kåret som ”Årets Landsby i Danmark” sidste år.
Man kan læse mere om konkurrencen på: www.landsbyerne-i-danmark.dk
Der sker faktisk også forrygende meget i Vokslev. Nedenstående liste omfatter
alene aktiviteter der er sket i 2007 og 2008.
Vokslev Samråd
♦
Opsætning af By-Info-tavler i hver ende af byen.
♦
Tilstandsundersøgelse mm. af Huul Mølle. Støttet af Indenrigs– og Sundhedsministeriets landdistriktspulje 2007 med kr. 130.000. Projekteringen
af selve restaureringsarbejdet opstartes forhåbentlig i efteråret, når der er
opnået tilstrækkelig økonomisk støtte.
♦
Skitseprojektering af Kultur– og Naturstien, som sandsynligvis afsluttes i
efteråret 08. Projektet er støttet med kr. 106.000 fra Aalborg Kommunes
fyrtårnsmidler. Derefter venter det egentlige etableringsarbejde.
♦
Vokslev Samråd er gået i samarbejde med 4 lodsejere, om udstykning af
nye byggegrunde ved Sandvej.
♦
Vokslev Samråd deltager i LAK’s projekt ”Fra Kølby til Hou”.
♦
Vokslev Samråd driver foreningens hjemmeside, udlejer byens flagallé,
samt trykker og uddeler nærværende nyhedsblad i 250 eksemplarer.
Vokslev Idrætsforening
♦
Etablering af ”fjernvarme” fra nabogården Dalsgaard og renovering af klubhus. Projektet er støttet af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Aalborg Kommune med kr. 175.000.
♦
Gymnastik, aerobic, svømning, badminton og fodbold hører til de ugentlige aktiviteter. Flere af gymnasterne i VIF er på landsdelholdet for Himmerland, og gymnastikopvisningen i foråret blev overværet af 250 tilskuer.
♦
VIF har 200 medlemmer selvom Vokslev officielt kun har 101 indbyggere.
Vokslev Friskole og Støtteforeningen
♦
Etablering af børnehave for 24 børn i Rødt hus, hvorfor nye klasseværelser
i tilknytning til eksist. pavillion skal bygges. Indvielse i efteråret 2008.
♦
Etablering af bålhytte i samarbejde med Vokslev Samråd. LINK støttede
projektet med kr. 25.000. Nibe Festivalen støttede med kr. 5.000 til ind-
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køb af bålredskaber.
Etablering af Sanselunden i samarbejde med Vokslev Samråd. AKA - Aalborg Kommunes lokale landdistriktspulje støttede projektet med kr. 17.500, og Friluftsrådet med kr. 10.000.
I samarbejde med Vokslev Samråd indkøb af nye legeredskaber til byens legeplads ved Friskolen. Opsætning sker umiddelbart efter sommerferien. AKA - Aalborg Kommunes lokale landdistriktspulje støttede
projektet med kr. 50.000. Vokslev Friskole og Støtteforeningen støttede tilsammen med ca. kr. 80.000.
Støtteforeningen knokler hvert år med sommerfest og julemarked.
Operaforestilling med ca. 100 tilskuere.
Cirkusforestilling med ca. 220 tilskuere.
Og selvfølgelig alt det andet - studietur for de ældre elever, musical hvert år osv.

Menighedsrådet for Vokslev Kirke
♦
Stor indvielsesfest for den nye kirkeklokke med deltagelse af biskop. Indkøb af kirkeklokke er støttet af
A.P. Møller Fonden med kr. 300.000.
♦
Friluftsgudstjeneste om efteråret ved Huul Mølle med ca. 100 deltagende.
♦
Sogneaftener i Vokslev Forsamlingshus.
Vokslev Forsamlingshus
♦
Efterisolering af forsamlingshusets etageadskillelse. Projektet blev støttet af LAK med kr. 10.000.
♦
Ølsmagning i foråret med ca. 50 deltagere.
♦
Indkøb af nye stole. Støttet af AKA - Aalborg Kommunes lokale landdistriktspulje med kr. 19.200.
♦
Endvidere knokler forsamlingshuset med juletræsfest og fastelavn for børnene, men ikke mindst med
den ugentlige udlejning.

Vi er således temmelig gode, når vi nu skal sige det selv
Så selvfølgelig bliver Vokslev Årets landsby i Danmark 2008
Kultur– og Naturstien i Vokslev
Arbejdet med Kultur– og Naturstien er startet, og der er nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Jane Tange Mathiasen, Landdistriktskonsulent, Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune.
Gitte Ramhøj, Landskabsarkitekt, Park og Natur, Aalborg Kommune.
Klavs Baunsgaard Frederiksen, Sagsbehandler, Vandmiljøafdelingen, Aalborg Kommune.
Ole Bech Henrichsen, Naturvejleder tilknyttet Halkær Mølle, Aalborg Kommune.
Martin Bjørn Nielsen, Søn af lodsejer Christian Bjørn Nielsen på hvis jord den geologiske udgravning
fremover skal ligge.
Leo Helmer, Vokslev Samråd.

Jane T. Mathiasen er projektkoordinator og sekretær i arbejdsgruppen.
Der er netop skrevet rådgiverkontrakt med landskabsarkitektfirmaet W. Rosseels Tegnestue, som er gået i
gang med skitseprojekteringen. Læs mere om landskabsarkitekten på www.rosseels-tegnestue.dk. Hvis alt
går efter planen foreligger der et skitseprojekt i september - oktober måned.
Skov- og Naturstyrelsen deltager endvidere aktivt i projektet, da en del af stien forløber hen over deres jord.
Flytningen af den geologiske udgravning involverer i høj grad også Skov– og Naturstyrelsen, som måske på en
eller anden måde vil deltage i finansieringen af flytningen. En geolog fra Århus Universitet hjælper til med at
bestemme den hel rigtige placering af den nye udgravning, samt rådgiver hvordan nedskridninger af jord mm.
bedst kan forhindres. Det er jo gentagne nedskridninger i den nuværende udgravning, som har fået Skov– og
Naturstyrelsen til at beslutte at udgravningen skal lukkes.
Vandmiljøafdelingen har udarbejdet det viste projektforslag for en ny faunapassage ved Huul Mølle. Det nye
stryg bag mølledammen, det neddykkede vandløb under den nuværende mølledam, samt reguleringsbygværket i den sydlige ende af mølledammen, etableres og betales af Aalborg Kommune.
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Se hele projektforslaget med den tilhørende beskrivelse på Samrådets hjemmeside. www.VokslevNet.dk
Inden projektet kan gennemføres skal der selvfølgelig ske en offentlig nabohøring etc., hvorfor projektet måske
hen ad vejen ændres, men nu er de første spæde skridt taget, og de er taget i den rigtige retning - synes vi.
Aalborg Kommune har en målsætning om at inden år 2015, skal der sikres fri faunapassage op gennem hele
Binderup Å. Hvis alt går vel kan stryget ved Huul Mølle måske blive etableret i år 2009-2010, men vandmiljøafdelingen hverken kan eller vil love noget, da bevillingerne jo først skal politisk vedtages.
Etablering af den oprindelige ”åkandedam”, som er den midterste mølledam, og som i gamle dage var Huul
Mølles vandreserve, oprensning af den nuværende mølledam, etablering af digerne og en ikke vist gangbro
over til Klæstrupvej indgår som delarbejder i Kultur- og Naturstisprojektet.
Når skitseprojektet foreligger udarbejder arbejdsgruppen et budget. Med skitseprojekt og budget som grundlag
skal arbejdsgruppen derefter ud og skaffe de nødvendige økonomiske midler. I første omgang vil vi forsøge at
skaffe midler gennem Miljøministreriets grønne partnerskabsprogram, og kloge mennesker som vi har talt
med, mener ikke det er urealistisk at få et større beløb ad den vej. Men der skal nok skaffes yderligere midler.
Da Aalborg Kommune jo allerede har støtte projektet økonomisk med kr. 106.000, og bruger en del ressourcer i form af projektkoordinering etc., og hvis Skov– og Naturstyrelsen ligeledes går ind og støtter flytningen
af den geologiske udgravning økonomisk, så burde det være muligt at opnå støtte fra nogle af de private fonde
også. Friluftsrådet, Aage V. Jensen Fonden, Tuborgfonden mm. vil være oplagte emner.
Nordjylland Historiske Museum deltager ligeledes i projektet på sidelinien, men er meget begejstret for projektforslaget fra vandmiljøafdelingen. Det har været et særkende for de Himmerlandske vandmøller, at de ofte
havde to mølledamme. Det har også været tilfældet ved Halkær Mølle og Hyldahl Mølle, men her er det ikke
længere muligt at se de to mølledamme. Ved Rosendal iHadsund eksistere de to mølledamme stadig, men her
er møllen væk. Så lykkedes at få både restaureringen af Huul Mølle og etableringen af de to mølledamme gennemført, vil det være en enestående mulighed for at fortælle en sjælden møllehistorie, og Nordjyllands Histo-
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riske Museum kalder i deres udtalelse, hele området for unik. Se den officielle udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum på www. VokslevNet.dk.
Alle 3 projekter - Kommunens faunapassage, Restaureringen af Huul Mølle og Kultur- og Naturstien sker sideløbende med hinanden, da den fysiske udførelse i sidste ende er meget afhængig af hinanden.
Arkitektfirmaet Martin & Jensen har netop lagt sidste hånd på en revideret projektmappe til Restaurering af
Huul Mølle, og Aalborg Kommunes juridiske afdeling hjælper med til, at få lavet de helt rigtige vedtægter for
møllelauget for Huul Mølle.

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

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

