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Udviklingsstrategi for Vokslev 

 

Kr. 30,00 for     

børn og voksne 

Arrangør: Vokslev Forsamlingshus i samarbejde med Vokslev Samråd 

Hvad skal der ske i fremtiden: 

• Skal Vokslev have bedre IT– infrastruktur f.eks. hurtigere bredbåndsforbindelse? 
• Skal der i Vokslev være spændende fællesaktiviteter for de seniorborgere, som ikke 

længere har til knytning til friskolen?  
• Skal Kultur– og Naturstien udbygges, så den kommer til at hænge sammen med andre 

stisystemer? 
• Skal vi bygge et nyt Multikulturhus, som kan anvendes af Friskolen, foreningerne og an-

dre interessegrupper i fællesskab? (Aalborg Kommune mener faktisk godt det kan lade 
sig gøre i Vokslev) 

• Hvordan skaber vi byudvikling og flere rekreative fællesarealer uden at genere landbru-
gets interesser?  

• Hele den vestlige del af Aalborg Kommune mangler i den grad simple overnatningsfacili-
teter for fritidsfolk, sportsudøvere mm. Er det noget Vokslev skal gøre noget ved? 

Disse vilde ideer plus alle dine egne, vil Vokslev Samråd gerne drøfte med dig og din nabo på 
et stort borgermøde i Forsamlingshuset  

Onsdag d. 12. januar 2011 kl. 19.30  

Borgermødet bliver annonceret i Nibe Avis senere, men sæt kryds i kalenderen allerede i dag.  
Fortsættes side 2 



SIDE 2 

Årets Bygværk 2010 ligger i Vokslev 

LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune arbejder for at gøre bosætning i kommunens landdi-
strikter mere attraktivt, og har derfor vedtaget at man hvert år vil vise sin anerkendelse af et 
byggeprojekt eller lign. som støtter op om dette arbejde. Til formålet blev der i år stiftet en 
pris - Årets Bygværk. 

Vokslev Samråd mente Huulmøllevej 2 fortjente en sådan hæder, og indstillede derfor byg-
ningen til præmiering sidst i september måned.  

Dette første år blev der indstillet 4 bygningsværker til bedømmelse. Bedømmelseskomiteen 
består af rådmand Thomas Kastrup-Larsen, samt 5 byggesagkyndige herunder to arkitekter 
MAA. Bedømmelseskomiteen har været rundt og set de indstillede bygværker, og blev til 

sidst enige om at Huulmøllevej 
skulle løbe med året titel.  

Torsdag d. 2. december 2010 
fik Gitte og Torben Sørensen 
overrakt prisen af rådmand Tho-
mas Kastrup-Larsen ved en lille 
højtidelighed på magistaten for 
Sundhed og Bæredygtig Udvik-
ling.  

Prisen består af en bronzepla-
kette på 13 x 13 cm, som ejer-
ne opfordres at skrue op på det 
præmierede bygningsværk.  

Vokslev Samråd inviterer alle, som har relation til lokalområdet. Det kan være som borger i 
Vokslev, forældre på skolen, eller andre som har tilknytning til Vokslev. 

Aalborg Kommune har allerede vist stor velvilje overfor arrangementet, og landdistriktsafde-
lingen har lovet at være mødeledere, og styre os sikkert igennem aftenens program.  

Hvorfor er det vigtigt med en udviklingsstrategi?  

På Aalborg Kommunes Landdistriktskonference i april 2010, deltog Vokslev Samråd med et 
par repræsentanter. På denne konference var alle eksperterne enige om:  

”Hvis ingen gør noget, så vil der fortsat ske en affolkning og afvikling af mange mindre lands-
byer. Hvis landsbyerne vil noget andet, så skal landsbyerne selv tage et initiativ. Kommunen 
støtter gerne op omkring sådanne lokale initiativer, men det vil være dumt at sidde og vente 
på at kommunen kommer og redder landsbyen.” 

Efter landdistriktskonferencen nedsatte Vokslev Samråd derfor en arbejdsgruppe på tværs af 
foreningerne, med formål at sætte gang i en proces, som på sigt kan skabe udvikling for 
Vokslev og omegn.  

Nogle af arbejdsgruppens ideer er måske lidt ”flyvske”, men det gør ikke noget. Vi kan sene-
re vurdere om de er realistiske, eller om de skal justeres lidt ned. Hvem troede for nogle år 
siden, at vi kunne få oprenset mølledammen ved Huul Mølle og få lavet Kultur- og Na-
turstien? Hellere skyde lidt for højt end lidt for lavt.  

Vokslev skal også fremover være et attraktivt sted at bo. Låsby Svendsen vil køre langt 
udenom området. Han ved, at ejendommene er steget i værdi, fordi lokalsamfundet fungerer 
godt, bl.a. fordi de forskellige interessegrupper og foreninger trækker i samme retning.   

Vi ses d. 12. januar 2011. Tag dine naboer med. Vi vil gerne have så mange som muligt af 
huse. Det vil give samrådet fornyet energi til det videre arbejde. 

Vi giver selvfølgelig en kop kaffe. 

 



SIDE 3 

Renoveret byhus i Gandrup Ny sparekassebygning 
i Ulsted  

Renoveret hovedbygning i Ulsted  

Vores Samrådsformand, som er bygningsingeniør, er også formand for bedømmelseskomite-
en, men erklærede sig selvfølgelig inhabil, og deltog derfor ikke i bedømmelsen i år.  

Bedømmelseskomiteens fagdommere skriver således i deres vurdering af Huulmøl-
levej 2: 

Bygningen har tidligere huset mere offentlige funktioner og har desuden en meget synlig pla-
cering i byen, hvorfor projektet naturligvis vil og har tiltrukket megen lokal opmærksomhed.  

Huset var inden renoveringen i meget dårlig stand, og var således en uskøn ankomst til 
Vokslev. Det er med stort engagement og tiltro til bygningens kvaliteter, lykkedes at skabe 
et hus, som både i materialevalg, farver og funktion mv. forholder sig til den tid vi lever i nu, 
og samtidig respekterer landsbyhusenes oprindelige proportioner og udtryk. Bygningen frem-
står i dag med et enkelt og samlet udtryk, som har en betydelig positiv effekt på omgivelser-
ne. 

Det tidligere ret store bygningsvolumen er i dag delt i to bygninger, hvor den indstillede del 
består af 4 lejligheder, som på nuværende tidspunkt bebos af ejerne og ejernes børn. Den 
anden del, som stadig er under renovering, skal også rumme udlejningslejligheder. At der 
skabes gode lejeboliger i landlige omgivelser, er yderligere en kvalitet, som har vægtet posi-
tivt i bedømmelsen. 

At tænke konstruktivt og fremadrettet i forhold til den allestedsnærværende debat og fokus 
på energimæssige tiltag er helt afgørende. I områder som Vokslev, udenfor fjernvarmeforsy-
ning, er denne problematik yderligere aktualiseret. I forbindelse med renovering af ejendom-
men har bygherren valgt, at supplere varmeforsyningen med opsætning af solvarmeanlæg, 
og dermed bidraget positivt til det samlede CO2-regnskab. 

Samlet set er ejendommen renoveret æstetisk, funktionelt og energimæssigt, og er dermed 
fremtidssikret på en måde, så den i dag fremstår som en særdeles værdig modtager af pri-
sen ”Årets Bygværk 2010”. 
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info@vokslev.dkinfo@vokslev.dkinfo@vokslev.dkinfo@vokslev.dk    

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

                              Aut. VVS installatør 

v/ Brian Skov Jensenv/ Brian Skov Jensen  

Skalhuse 31B, 9240 NibeSkalhuse 31B, 9240 Nibe  
Telf. 98 35 59 10 - mobil 51 32 53 10 

www.bsvvs.dk  

Kastetvej 21a - 9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk 

Rostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup Maskinstation    
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03    
presning af rundballer 
minibig & bigballer 

wrapballer samt skårlægning 

Kvalitetshåndværk udføres 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 



VokslevBladet 
Udgives af Vokslev Samråd -  WWW . VokslevNet.dk 

  VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.  

 UDGAVE NR. 24 - DECEMBER 2010 

NYHED - Fællesspisning  

Er I så trætte fredag aften, at I også falder i fastfood-fælden?  

Samrådet kan nu tilbyde et sundt og velsmagende alternativ for alle i Vokslev.  

Rosa Kvist og Irma Christensen inviterer til fællesspisning i Forsamlingshuset, så man med 
god samvittighed kan komme hurtigt igennem aftensmaden. Lige så billigt som familiepizza-
en, og langt bedre end et par bløde cheeseburgere.  

Det er meningen fællesspisningen skal være hyggeligt og fornøjeligt, uhøjtideligt og afslap-
pet. Man kan komme træt og nedslidt som man er, spise sin mad og tage af sted igen med 
det samme, eller man kan blive og snakke med de andre over en kop kaffe, mens børnene 
spiller eller leger med hinanden. Der er spil i fælleshuset, men tag gerne selv noget med.  

Rosa og Irma vil gerne have to faste frivillige til hjælp i køkkenet, og to til at klare borddæk-
ningen mm. De to til borddækningen må gerne være mænd, så ægtepar er også velkommen. 
Det er meningen at det skal være samme faste madlavningshold. Med 6 personer på holdet, 
så er arbejdsindsatsen begrænset, og der er tid til også at have det lidt sjovt.  

Med et fast madlavningshold tør alle komme uden at frygte, at få køkkentjansen næste gang. 
Indtil videre bliver der 3 - 4 fællesspisninger om året.  

Samrådet betaler for leje af Forsamlingshuset, mens madlavningen skal hvile i sig selv.  

Første forsøg på fællesspisning bliver:  

Fredag d. 4. februar 2011 kl. 18.00  

Forret:  Rodfrugtsuppe        kr. 15,00 

Hovedret:  Svinekoteletter m. kartoffeltopping og grøntsagssalat  kr. 50,00 

Desset:  Panna Cotta m. hindbærcoulis     kr. 15,00 

Børnemenu:  Kyllingeschnitzler m. råstegte kartofler og salat  kr. 35,00 

Drikkevarer må medbringes eller kan købes på stedet.  

Der er bindende tilmelding senest tirsdag d. 1. februar på irmachristensen@dlgmail.dk eller 
98 35 30 12. Husk at angive hvor mange og hvilke retter du gerne vil bestille.  

Frivillige bedes rette henvendelse samme sted.  

Støt op om et godt initiativ - og få mere ud af dit liv  

HUSK OGSÅ BORGERMØDET I FORSAMLINGSHUSET   

Onsdag d. 12. januar 2011 kl. 19.30 

Udviklingsstrategi for Vokslev 


