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NYHEDSBREV NR. 15 - SEPTEMBER 2008
Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

Vokslev blev desværre ikke
Årets landsby i Danmark
Selv om Aalborg Kommune havde lavet en meget fin indstilling af
Vokslev til Årets landsby i Danmark, gik titlen til landsbyen Vejrup indstillet af Esbjerg Kommune.
Kommunens indstilling havde overskriften

VOKSLEV - ET GODT STED AT VOKSE OG LEVE
Indstillingen kan ses på Samrådets hjemmeside www.VokslevNet.dk
Men vi fik da fejret os sig selv på behørig vis ved Årets Landsbyfest
søndag d. 24. august på græsplænen ved Huul Mølle.
Omkring 175 mennesker var mødt op, og de fik efter sigende en rigtig dejlig søndag formiddag og eftermiddag. Der var friluftsgudstjeneste og gymnastikopvisning. Nibe Blæserne spillede og Kammerkoret sang. Formanden for LAK, Landsbyerne i Aalborg Kommune, Holger Elberg bød velkommen og ønskede tillykke med udnævnelsen,
hvorefter Menighedsrådet og Samrådet var vært ved grillede pølser,
øl og sodavand til store og små.
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HUUL MØLLELAUG
Der afholdes stiftende
generalforsamling

Torsdag
d. 13. november
2008 kl. 19.30
i Vokslev
Forsamlingshus

Museumsinspektør
Lise Andersen
og

Arkitekt Poul Martin
vil fortælle om vandmøller og møllelaug i
det hele taget, men
selvfølgelig mest om
Huul Mølle

Efter frokosten kunne man blive kørt rundt i området i hestevogn,
eller man kunne tage med Willy Kær, som turistguide på en underholdende rundtur i Vokslev Kalkgrav og op over Storkebakken, eller
man kunne se diasshow inde i møllen og høre nyt om Samrådets
projektarbejde med
KULTUR– OG NATURSTI og RESTAURERING AF HUUL MØLLE.
Huul Møllelaug fik mange nye potentielle medlemmer den dag, således har 36 husstande nu skrevet sig på en foreløbig medlemsliste.

Ejerne og Samrådet
inviterer på
kaffe og brød.
Du er velkommen
uanset om du vil støtte møllelauget aktivt
eller passivt, eller bare er alm. interesseret.
Aht. kaffe og brød
ønskes tilmelding på
HuulMolle@VokslevNet.dk
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Indvielse af børnehaven på Vokslev Friskole
Tirsdag d. 30. september var der indvielse af den nye børnehave på Vokslev Friskole.
Friskolens formand Heidi Voss åbnede børnehaven med en tale, hvor hun takkede forældrene
og ansatte for en fantastisk indsats. Derefter blev snoren klippet af byrådsmedlem (S) Hans
Henrik Henriksen fra Nibe, som fortalte at det var hans første snoreklipning. Det så imidlertid
ud til, at han med lidt øvelse kunne blive god til det.
Der var stort fremmøde af børn og forældre, som efter et par festlige børnesange, blev inviteret indenfor til pindemadder, frugtsnacks, vin og saftevand.
Børnehaven er beregnet til 24 børn, men der skulle dog kun starte 15 børn dagen efter.
Det er blevet en rigtig flot, lys og indbydende børnehave. Nye gulve med gulvvarme, nye lofter og ventilation over det hele. Mange af de gamle skillevægge er bibeholdt, men er beklædt
med glasvæv og malet hvide, ligesom der er monteret nye døre og inventar overalt. Når man
opholder sig inde i børnehaven, så er det ikke et gammelt hus mere.
Børnehaven er blevet indrettet i ”det røde hus”, hvor der ellers var to klasseværelser. De store elever har derfor midlertidig fået klasseværelser i Idrætsforeningens nyrenoverede klubhus, men planerne for opførelse af en ny pavillon mellem asketræet og den gamle pavillon er
allerede langt fremme.
Man må tage hatten af for det personale og de forældre, som har knoklet i månedsvis for at
indrette børnehaven, og som nu sikkert skal til at tage en tørn mere med pavillonen.

På vegne af borgere og foreninger i Vokslev havde
Samrådet medbragt denne flotte gokart som indflytningsgave.
Der gik ca. 3 minutter, så var gaven taget i brug.
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Restaurering af Huul Mølle
I samarbejde med Aalborg Kommune er der nu aftalt en Deklaration, som skal tinglyses på
mølleejendommen. I tilfælde af at Aalborg Kommune går ind og støtter en restaurering af
Huul Mølle, vil man fornuftigt nok også sikre sig, at offentligheden kan få adgang til den restaurerede mølle og dens omgivelser i fremtiden. Da deklarationen skal gælde for såvel de
nuværende som fremtidige ejere, har det været meget vigtigt at få deklarationsteksten udformet så lempeligt, at det også er muligt at sælge møllen, hvis det evt. skulle blive aktuelt.
I deklarationen giver ejerne offentligheden adgang til møllen i mindst 6 timer om måneden i
sommerhalvåret og mindst 3 timer om måneden i vinterhalvåret. Kommunen har endvidere
krævet, at adgangen til den færdigrestaurerede mølle skal ske under opsyn, da møllen til den
tid vil indeholde store kulturhistoriske værdier.
Ejerne vil sandsynligvis kunne tage 3 timer hver måned hele året, således Huul Møllelaug kun
skal stå for åbningen 3 timer om måneden i sommerhalvåret. Det er dog ikke meningen at
der kun skal være ét møllelaugsmedlem til stede ad gangen, som skal gå rundt som en anden museumskustode. Men at de aktive medlemmer mødes f.eks. hver den første onsdag aften i hver sommermåned, hvor man så kører lidt med møllen, hygger sig med hinanden og
de besøgende, samtidig med at man f.eks. smører lejerne, maler lidt træværk, og hvad der
ellers kan være at lave i en nyrestaureret vandmølle.
Nordjyllands Historiske Museum har tilbudt at arrangere møllepasserkurser for interesserede
møllelaugsmedlemmer.
Men alt dette bliver jo først aktuelt, når møllen er færdigrestaureret om en del år. I mellemtiden skal Huul Møllelaug være med til at søge de nødvendige økonomiske midler hjem, således restaureringen i det hele taget kan gennemføres. Den nuværende projektansvarlige fortsætter gerne med projektarbejdet, hvis generalforsamlingen ønsker dette.
Der er netop indsendt ansøgning om kr. 550.000 til Aalborg Kommunes fyrtårnspulje til landdistrikterne. I denne første etape ansøges om midler til detailprojekteringen og indhentning
af håndværkertilbud, da restaureringen af en så gammel vandmølle kun er et arbejde for
professionelle håndværkere.
2.
3.
4.
5.

etape
etape
etape
etape

omfatter
omfatter
omfatter
omfatter

restaurering af møllebygningens facader, tag og bærende konstruktioner.
restaurering af møllebygningen indvendig - gulve, etageadskillelse etc.
restaurering af selve mølleværket.
de udvendige anlæg omkring møllen.

Men projektet er nu så langt fremskreden at der er tid til at afholde stiftende generalforsamling for HUUL MØLLELAUG. Se forsiden.

Torsdag d. 13. november 2008 kl. 19.30

Beplantning af skråningerne på Hobrovej
Flere har spurgt til, hvorfor der ikke er blevet plantet på skråningerne på Hobrovej, som Park
& Natur lovede på møde sidste år ved denne tid.
På et fællesmøde med alle kommunens samråd, deltog stadsgartner Kirsten Lund Andersen
også, og Vokslev Samråd fik en meget kort drøftelse af sagen med hende. Problemet ligger
åbenbart i at rodskuddene fra de gamle sølvpopler vanskeligt kan fjernes uden roundup, som
kommunen har forpligtiget sig til ikke at bruge.
Samrådet har ventet på det årlige samrådsmøde, hvor vi håbede at problemet kunne blive
bedre belyst, og hvor man evt. kunne hjælpe hinanden med at løse det. Imidlertid har Park &
Natur meddelt at der pga. travlhed desværre ikke bliver årsmøder med samrådene i år.
Dette betyder dog ikke at projektet hverken er opgivet eller glemt, og Vokslev Samråd vil
fortsat arbejde for at skråningerne bliver tilplantet som oprindelig aftalt.
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Vokslev Kultur– og Natursti
Skitseprojekteringen af Vokslev Kultur– og Natursti nærmer sig sin afslutning, hvilket også er
nødvendigt da ansøgningsfristen til nogle af de fonde og puljer, som vi satser mest på, er d.
1. november. Der er udarbejdet forslag til en informationsfolder, samt et lille projekthæfte.
D. 20. oktober er der sidste møde i arbejdsgruppen, hvorefter eventuelle kommentarer til
skitseprojektet indarbejdes af landskabsarkitekten. Endeligt skal de sidste budgettal hurtigt
på plads, således SBU (Sundhed og Bæredygtig Udvikling) Aalborg Kommune kan lave ansøgningerne færdige - herefter må vi bare væbne os med tålmodighed, og håbe det bedste.

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
www.vokslevsparekasse.dk
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

