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De sidste delprojekter
Kultur– og Naturstien
Selvom vi holdt indvielse sidste år d. 1. oktober 2011, så var projektet lige knapt færdigt.
Følgende delarbejder manglede:
•

Trampesti fra Huul Mølle til Vokslev By.

•

Naturgenopretningen af skråningen langs Binderup Å. Naturgenopretningen består
primært af fældning af træer og buske, så skråningen kan tilbageføres til et afgræsset kalkoverdrev.

•

Indhegning af skråningen, så beplantningen kan afgræsses af får.

•

Den geologiske udgravning på toppen af skråningen.

•

Skiltning og infotavler på stykket fra Huul Mølle til Vokslev By.

•

Opholdsplads ved Hobrovej - Binderup Å.

Ro-i-sind-bro ved
Hobrovej - Binderup Å
Det har da også taget en frygtelig lang tid, vil mange sikkert mene. Det synes vi også. Her
kommer forklaringen:
Da alle ovenstående delprojekter befinder sig på Niels Holger Fiskers grund var vi selvfølgelig nødsaget til at blive enige med Niels Holger allerførst. D. 23. juni 2011 blev der underskrevet en aftale, men for at få sagen hurtigst muligt ind i sagsbehandlingsrækken tillod vi os allerede d. 16. maj 2011 - da aftalen var indgået mundtligt - at indsende følgende ansøgninger:

S IDE 2
1.
2.
3.
4.

Landzonetilladelse. Sådan en skal man altid have, når man er udenfor byzone.
Byggetilladelse. Er nødvendigt i forhold til den geologiske udgravning.
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi delprojekterne ligger indenfor åbeskyttelseslinjerne, som strækker sig 150 m på hver side af Binderup Å.
Dispensation fra vandløbsregulativ for at få lov til at lave opholdspladsen, så tæt på
Binderup Å, som vi gerne ville.

Vi fik meget hurtigt besked på at ansøgningerne var modtaget, og at sagsbehandlingstiden pt. var 12 uger. D. 8. juni 2011 finder geoteknikkerne efter mange prøveboringer endelig det geologiske lerlag på skråningen, så med en sagsbehandlingstid på 12 uger, så
ville vi kunne starte på delprojekterne midt i august 2011.
Havde vi været meget hurtige med at få lavet de sidste delprojekter, så kunne projektet
stort set have været færdigt til indvielsen d. 1. oktober 2011. Sådan skulle det jo imidlertid slet ikke gå.
For først sidst i september måned 2011 blev der afholdt besigtigelse på åstedet med deltagelse af Park & Natur, Vandmiljøafdelingen og Vokslev Samråd, hvor projekterne rettes
til, så der kan opnås de ønskede dispensationer og tilladelser. D. 2. december (altså 28
uger efter) modtages landzonetilladelse og dispensationer. Samtidig får vi besked om, at
vi først kan søge byggetilladelse, når landzonetilladelsen og dispensationer har været i 4
ugers høring ved diverse institutioner og foreninger, og der ikke er kommet indsigelser.
Nu skal man huske på, at uden hjælp fra bl.a. Park & Natur og Vandmiljøafdelingen, så
havde det slet ikke været muligt at gennemføre vores projekt, men en sagsbehandlingstid
på mere end ½ år er godt nok lang tid. Byggetilladelsen derimod fik vi på 3 dage. Hvilket
er uhørt hurtigt.
I mellemtiden blev det aftalt med Niels Holger, at vi ikke gik i gang med noget før han
havde høstet i år. Høsten er nu overstået, og vi er ved at komme op i omdrejninger igen.
Opholdspladsen ved åen fik vi lavet lige omkring sommerferien. Fældning på skråningen
har været i gang længe, og er endnu ikke hel færdig. Det er meningen at de fældede træer skal brændes af til foråret. Helt præcis hvordan det skal ske, har vi ikke hel styr på
endnu. Park & Natur, som bl.a. afbrænder kommunens hedearealer, har tidligere tilbudt at
hjælpe. Vi håber tilbuddet stadigvæk står ved magt.
Kurt Poulsen i Brohuset har fået overdraget tjansen med at slå trampestien, og han har
allerede været i gang, så nu er der ingen undskyldning for at komme ud og trampe lidt.

S IDE 3

Den nye adgangsvej er færdig

Den fælles adgangsvej til Kirken, Friskolen og Idrætsforeningen er nu færdig. Udgiftssiden
er endnu ikke endeligt opgjort, men Poul Erik Christensen, som har været tovholder på
projektet, mener budgettet holdes nogenlunde.
Dog mangler stadig omlægning af den nuværende opkørsel til kirken, således der kun bliver én udkørsel til Binderupvej. Dette udføres af Menighedsrådet senere.

En æra er slut - Voxslev Sogns Spare og
Laanekasse takker af efter 132 år
Danmarks næstmindste pengeinstitut, som har eksisteret siden 1880, fusionerer med
Sparekassen Himmerland, Nibe. Dette blev endelig besluttet på et repræsentantskabsmøde d. 10. september 2012.
Det er de stigende administrationskrav fra finanstilsynet, der har bevirket at Vokslev Sparekasse må give op. Der stilles samme krav om indberetninger og edb-systemer til Vokslev Sparekasse, som til de store landsdækkende pengeinstitutter, og det er klart at en lille
sparekasse på vores størrelse, med én ansat ikke i det lange løb kan honorerer dette. Hvis
vi havde fortsat uændret, så havde vi f.eks. været nødsaget til at skulle investerer i nyt
edb-udstyr til kr. 400.000, fortæller bestyrelsesformand Janus Staun. Selvfølgelig er det
trist, at historien om den lille lokale sparekasse i Vokslev stopper nu, men det er ikke
økonomisk forsvarligt at fortsætte.
Fusionen med Sparekassen Himmerland bliver en realitet allerede d. 1. oktober 2012, såfremt Finanstilsynet godkender fusionen. Finanstilsynet har dog længe opfordret landets
små pengeinstitutioner til noget sådant, så godkendelsen er formentlig kun en formalitet.
Sidste åbningsdag bliver mandag d. 24. september 2012, hvor Sparekassen afholder et
lille arrangement efter normal lukketid kl. 15.00.
Samtidig med fusionen oprettes der en fond med en egenkapital på kr. 1.550.000. Fonden
får til formål at yde støtte til lokalforeningerne i sognet. De nærmere vilkår og omstædigheder omkring fondens virke kendes endnu ikke.
Vokslev Forsamlingshus er sikret normal lejeindtægt indtil udgangen af 2013.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

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

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2012
kun kr. 1.000,00 excl. moms
Martin Laustsen

Jan Skov Jensen

29 65 51 27

31 17 00 11

mail@scan-kill.dk - www.scan-kill.dk

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

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

Vokslev Samråd
Huul Møllelaug Generalforsamling

Hos Dorthe og Kim, Huulmøllevej 12

Onsdag d. 7. november 2012 kl. 19.30
Dagsorden iht. vedtægter - alle er velkommen
Forslag der ønskes sat til afstemning, skal være
formand Ole Riis, Flintdalevej 7 i hænde senest d. 30. oktober

Gratis at støtte Vokslev Friskole
Vi har indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at Vokslev Friskoles Støtteforening får 2 øre pr. kWh strøm du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord og bruge strøm som du plejer. Så støtter du os døgnet rundt,
hver dag, hele året, hver gang du tænder for kontakten.
Da de fleste husstande bruger 4.000—5.000 kWh pr. år betyder det en gevinst for Støtteforeningen på 80 - 100 kr. pr. år. Og mange bække små bliver som bekendt til en stor å.
Alle kan støtte Vokslev Friskole Støtteforening via ForeningsEl. Dette gælder også hvis du
allerede er kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, og er du ny kunde hos Energi Nord, får Støtteforeningen en ekstra bonus for hvert år du er kunde.
Konkurrencedygtig pris
ForeningsEl er baseret på Energi Nords produkt SpotPris, som er en variabel pris, der
fastsættes måned for måned. Prisudviklingen siden 2007 har vist, at SpotPris giver en
meget billig slutpris, så set over tid vil ForeningsEl med stor sandsynlighed være billigere
end det du betaler nu, hvis du aldrig har valgt elprodukt eller elskab.
Sådan skifter du til ForeningsEl
Energi Nord har oprettet en speciel tilmeldingsside. Adressen er www.energinord.dk/
foreningsel. Ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde tilmeldingssiden med
dine kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord resten for dig. Vil du gerne vide mere om
ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du også ringe til Energi Nords kundeservice på
telefon 9936 9875. Her hjælper de også gerne med at tilmelde dig.
Energi Nord er handels-, operatør– og forsyningsselskab for 3 el-selskaber bl.a. HEF.

