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

2 hjertestartere i Vokslev
Som fortalt i sidste nummer af VokslevBladet, så takkede bestyrelsen i Vokslev Forsamlingshus ja til tilbuddet fra foreningen ”Kunsten at redde liv”. Tilbuddet gik ud på, at
”Kunsten at redde liv” ville samle penge ind til en hjertestarter, som skulle ophænges på
Forsamlingshusets facade.
Mange har sikkert talt med Brian Olsen fra ”Kunsten at redde liv”, som sandsynligvis har
ringet alle i lokalområdet med et CVR nummer. Brian har overfor Vokslev Samråd meddelt, at det er lykkedes at samle ikke mindre end kr. 23.000 ind, således Forsamlingshuset også får lidt penge til den efterfølgende drift. Det har været mulig at tegne sig som
almindelig sponsor eller som hovedsponsor. Sponsorerne vil blive nævnt på sponsortavlen, som opsættes ved hjertestarteren. Hvem der har støttet med hvor meget, vides ikke.
Vokslev Samråd blev også ringet op af ”Kunsten at redde liv”, som spurgte om vi havde
købt hjertestarteren, som skal ophænges ved Friskolen. Det havde vi heldigvis ikke.
”Kunsten at redde liv” kunne nemlig levere den samme hjertestarter, det samme førstehjælpskursus og et varmeskab til ca. kr. 6.000 eller 25 % mindre, end det tilbud Vokslev
Samråd havde fået fra Aalborg Beredskabscenter.
Hjertestarterne

Efter lidt google-søgning omkring, hvem
”Kunsten at redde liv” i det hele taget var,
accepterede Vokslev Samråd tilbuddet. Vi
har siden modtaget både hjertestarter og
varmeskab, som vil blive hængt op ved
Vokslev Friskole snarest muligt.
Forsamlingshuset vil få overrakt deres
hjertestarter torsdag d. 30. oktober 2014,
hvor alle sponsorerne er inviteret til et lille
arrangement.

Førstehjælpskursus
Lørdag d. 1. november 2014 kl. 10.00 - 14.30 vil der blive afholdt førstehjælpskursus på
Vokslev Friskole. Kurset vil selvfølgelig også indeholde en grundig instruktion i betjening
af hjertestarteren. Vokslev Samråd er vært ved en lettere frokost under kursusforløbet.
Der kan maksimalt deltage 16 personer på kurset, men der er stadigvæk 10 ledige pladser tilbage. ”Kunsten at redde liv” har meddelt, at instruktøren enten vil være ambulancefører eller en læge fra en akutbil, således instruktøren selv har prøvet, at være første
mand på stedet.
Hvis du ønsker at deltage i førstehjælpskurset, så tilmeld dig på post@VokslevNet.dk. Tilmeldingen sker efter ”først til mølle - princippet”.
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Fiberbredbånd igen - igen
Som bestyrelsesmedlem i LAK (Landsbyerne i Aalborg Kommune) har formanden for
Vokslev Samråd deltaget i 2 møder med hhv. net– og produktionsdirektør Ken Thon fra
HEF, samt Salgs- & Marketingdirektør Christian Ingerslev Sørensen fra Bredbånd Nord.
Ken Thon meddelte, at hvis HEF kunne opnå en god forretning i at forsyne en landsby
med fibernetforbindelse, så ville man gøre det på et eller andet tidspunkt - uanset landsbyens størrelse. En god forretning ville være en tilbagebetalingstid på omkring 7 år, og
det kunne man opnå, hvor der ikke var for langt til en pop-station, og der kunne opnås en
40 - 60 % tilslutning fra alle landsbyens boenheder. Jo mindre landsby, jo større tilslutning var nødvendig.
En pop-station indeholder for flere millioner kroner teknisk udstyr, og den nærmeste popstation ligger i Øster Hornum eller i Nibe, men efter Ken Thon’s mening var 4 - 5 km ikke
langt. Ken Thon opfordrede alle til at vise interesse på hjemmesiden, som Vokslev Samråd
også tidligere har opfordret til.
Men det ville også hjælpe på udrulningshastigheden, hvis HEF kunne se, at her var virkeligt et lokalsamfund med stor interesse, så HEF fik en klar fornemmelse af, at man let
kunne få mange kunder. HEF må ikke gå fra dør til dør, og høre om fiberbredbånd har interesse. Vokslev Samråd må åbenbart heller ikke, men ingen kan vel indvende noget
imod, at vi mødes tilfældelig med hverandre på gaden, og snakker om fiberbredbånd. Et
matrikelkort visende, hvem der er interesseret i vort område, ville efter Ken Thon’s mening være et fint billede på en stor lokalinteresse. Kan HEF beregne at interessen er stor
nok, vil HEF efterfølgende arrangere et informationsmøde i det lokale forsamlingshus.
Christian Ingerslev Sørensen, Bredbånd Nord, var af nogenlunde samme mening, men
knap så konkret som Ken Thon. Bredbånd Nord er en fælles salgsorganisation for HEF,
Energi Nord og Nyfors, så de skal muligvis passe lidt på deres udtalelser, idet de jo har 3
forskellige chefer med måske 3 forskellige interesser. Vokslev ligger heldigvis i HEF’s dækningsområde, som er den mest aktive i dette trekløversamarbejde.
Vokslev Samråd har besluttet, at vi tilfældigt vil mødes med alle - sandsynligvis meget
tæt på jeres hoveddør - i løbet af oktober - november måned. Vi vil gerne snakke med jer
om følgende:
1) Er du/I interesseret i at få fiberbredbånd, hvis tilslutningsafgiften bliver mindre end
standardprisen på kr. 1.499. Der findes et hav af muligheder for at kombinere internetforbindelse med forskellige TV-pakker og f.eks. Fri Telefoni Fastnet, men en ren internetforbindelse på 50/50 Mbit koster for tiden kr. 299 incl. moms pr. mdr.
2) Hvis du kender din nuværende download- og upload-hastighed, så vil vi meget gerne
vide dette. Kan testes på www.bredbaandnord.dk/Fiberbredbånd/Test-din-hastighed
På en nyligt afholdt IT-konference for kommunale embedsfolk, fortalte Erhvervsstyrelsen
at kommunerne gerne må bruge kommunale skattekroner på bedre internetdækning i erhvervsområder, og at man vil tolke definitionen ”erhvervsområde” meget bredt. Som eksempel henledte Erhvervsstyrelsen opmærksomheden på, at f.eks. Google blev startet i
en garage i et villakvarter. Landbrug er selvfølgelig også erhverv.
IT-konferencen har fået Aalborg Kommune til at undersøge, hvilke dækning der faktisk er
i kommunen. I den forbindelse har man bedt alle samråd, meddele hvilken internet- og
mobildækning der kan opnås på hvilke veje. Vokslev Samråd har ikke et præcist billede af
dette i vores store dækningsområde, ligesom vi er af den overbevisning, at dækningen
kan være meget forskellig fra den ene ende af vejen til den anden ende.
Vi har derfor meddelt kommunen, at vi gætter på 2,0/0,5 Mbit/s som hhv. download- og
upload-hastighed som et gennemsnit i vort område. (Download - hente ned fra internet-
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tet, upload - når man skal sende noget). Endvidere har vi meddelt, at rigtig mange steder
kan der ikke opnås 3G mobildækning.
LAK blev præsenteret for et nyt dækningskort hos Bredbånd Nord, som viste at alle landsbyer vest for Frejlev - bortset fra Vokslev - nu har fiberbredbånd. Vi håber virkelig på en
stor tilslutningsinteresse, da det ellers kan blive vanskeligt at få solgt sin bolig i Vokslev.
Ingen børnefamilie kunne drømme om, at bosætte sig et sted uden internet— og mobiltelefondækning. Det samme gælder selvfølgelig for virksomheder.
Valsted har også lige fået fiberbredbånd. Der opnåede man en 100 % tilmelding.

Udvidelse hos lokal virksomhed
Det er rigtigt dejligt, men desværre også sjældent, at se en erhvervsvirksomhed ude på
landet, investere så stort, som Steins Auto i Gelstrup har gjort.
Michael Stein oplyser, at det nye flotte værksted snart har 1 års jubilæum, og at det efterhånden er 4 år siden, han startede som selvstændig. Ud fra størrelsen på værkstedsbygningen får man en fornemmelse af, at her må der arbejde mindst 3-4 mand. Men sådan er det ikke. Michael har tidligere haft en lærling, men lige nu er han kun sig selv.
Jamen, så må du da arbejde hele tiden? Nej, svarer Michael, i mit gamle værksted var
der kun én lift, hvilket krævede stor planlægning og meget dobbeltarbejde. Nu har jeg 3
lifte og et bremsefelt, hvilket gør alting langt nemmere, så jeg synes selv, jeg er god til at
holde fyraften kl. 16.00.
Jeg kan tilbyde at lave alt
på alle bilmærker, og til de
få ting jeg ikke selv har mulighed for at lave, f.eks.
malereparationer, har jeg
fundet nogle gode samarbejdspartnere.
Endvidere er vi 4 Autopartnere i området, som er gode til at støtte hinanden,
hvis noget brænder på.

Jeg er også begyndt at opmagasinere dæk
for kunderne, da der til min overraskelse
viste sig et behov for dette. Det kom lidt
bag på mig, med alle de lader og udhuse
der findes her ude på landet.
Er der ellers nogle kvaliteter du vil fremhæve? Nej, det synes jeg nu ikke lige, siger
Michael, hvorefter jeg får øje på en kæmpe
attest i glas og ramme. En uanmeldt kvalitetskontrol fra FDM med en glad smiley og
karakteren 4,8.
4,8 - er det ikke godt, spørger jeg.
Man kan højst opnår 5,0 så det er vel godt
nok, siger Michael, og smiler lidt genert.

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 2014
kun kr. 1.495,00 incl. moms
Martin Laustsen

29 65 51 27

Jan Skov Jensen

31 17 00 11

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

Automester Sørensen
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

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

michael@steinsauto.dk
www.steinsauto.dk

HØSTFEST I VOKSLEV
NYT - NYT
25. oktober 2014 Secondhand
Tøjbazar!
Kl. 17.30
Kl.16
På Vokslev Friskole & bhv.
Mad medbringes til det store sammenskudsbord for det
antal du/I kommer - Drikkevarer skal købes
Uforpligtende tilmelding på 26806119 eller
vfstoetteforening@gmail.com
af hensyn til borddækningen
Alle er velkomne! Pris for deltagelse: 30,- kr./pers.
Gevinster
udtrækkes på
indgangsbilletten

Vi modtager betaling via Mobile Pay og kontant

Genbrug – Genbrug - Genbrug
Lidt gør også gavn
derfor opretter Vokslev Friskole Støtteforening
Second Hand Tøj Bazar den 25. oktober fra kl 16

Brugt tøj i ok stand kan afleveres i ren stand Clinique
Libra, Torvet 4 i Nibe ind til fredag! (det der ikke
sælges gives til røde kors).

Høstfest:

Alle er velkommen! Tag familie og
venner med. Torben spiller op til
dans.

Spørg forældrene i klassen om
ikke de har lyst til at deltage

