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Julehygge på
Vokslev Friskole og Børnehave
Søndag d. 29. november afholdt Vokslev Friskole og Børnehave sit årlige julearrangement, som var tilført flere fornyelser.
Duften af hjemmebag var det første, man mødte, når man trådte ind i hallen på skolen.
Der var 4 forskellige værksteder, hvor børn som voksne kunne blive kreativt udfordret.
Nivianna og Ditte
i gang med kagefigurer

Pebernødder,
kagefigurer,
mintpastiller og julehjerter blev fremstillet
i lange stimer og båret hjem i glas og
kasser.
Faster Birthe Marie Hvirvelkær sponsorerede både tid og materialer til
kreering af flotte julehjerter.
Guf og Kugler sponsorerede mintpastiller og belgiske vafler.
Charlotte ved ”mintpastil-bordet” og
Hans ved vaffeljernet sørgede for
godter til den søde tand.

Julemanden og hans kone kom på
besøg med slik, og et par danse
blev det også til.
Derefter kunne børnene blive fotograferet sammen med den rare julemand og hans dejlige kone som motiv på familiens årlige julekort.
Det var også muligt at købe en mistelten eller en julestjerne - alle leveret af Blomsterpigen fra Nibe.
Udenfor var der salg af juletræer og der er stadig nogle tilbage, hvis
man ikke har fået købt endnu.
Kl. 16.00 gik alle over i Kirken.
Med Jens-Anders Djernes som præst, Nibeblæserne på deres blæsere og børn fra Vokslev
Friskoles indskoling med sang og nissehuer, fik de fremmødte sig en dejlig oplevelse på
alle måder.
Støtteforeningen vil gerne takke alle for deres opbakning, og samtidig ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Årsmøde med Aalborg Kommune
I mange år har der været afholdt møde med kommunens stadsgartner om pasningen af
vores kommunale grønne områder. Det har været møder, som har været meget populære
i mange af kommunens landsbyer. Hos Vokslev Samråd har begejstringen imidlertid været
meget begrænset, idet vi har haft svært ved at genkende de indgåede aftaler, med det
der blev udført i praksis.
I år havde Aalborg Kommune valgt at udvide mødetemaet, så der også blev mulighed for
at drøfte alle mulige andre emner - ikke kun de grønne områder. Vokslev Samråd havde
sat flere forskellige emner på dagsordningen, og kommunen havde indkaldt 4 personer fra
4 forvaltninger. Imidlertid var der afbud fra Park og Natur, hvorfor der ”kun” var repræsentanter fra Landdistriktsområdet, Trafik & Veje samt Vandmiljøafdelingen.
1. Renovering af gadebelysning
Aalborg Kommune kunne love, at der i løbet af
2016 vil ske en udskiftning af træmaster på Hobrovej, Binderupvej og Huulmøllevej, og at nye master opsættes med den rigtige afstand i forhold til
opnåelse af korrekt belysning på bl.a. cykelstien.
Belysningen bliver sandsynligvis LED-belysning.
Masteplaceringen bibeholdes i den nuværende side
af Hobrovej pga. pladsproblemer i den anden side,
men så længe cykelstien bliver ordentligt belyst,
så havde Samrådet heller ikke noget imod dette.
2. Videreførelse af cykelsti til Ø. Hornum
Pga. dårlige oversigtsforhold på strækningen mellem Friskolen og Tårupvej, samt fordi Friskolen har
elever fra Ø. Hornum, havde Samrådet ønsket at
den eksist. cykelsti på Hobrovej blev forlænget.
Etablering af nye cykelstier sker med udgangspunkt i kommunens cykelstiplan samt skolevejsplanen. I cykelstiplanen sker der en prioritering i
Det skæve lys i Vokslev
forhold til antallet af cykelister, hvorfor cykelstiønsket i denne sammenhæng vil få en meget lav prioritering. Trafik & Veje vil nu foretage
en vurdering af skolevejen i forhold til trafiksikkerheden og vende tilbage.
3. Udtynding af bevoksning på nordskråningen af Hobrovej ved engen
Kommunen har tidligere foretaget udtynding på skråningen, så der var et flot udsyn over
åløb og engen, men nu er skråningen groet helt til igen. Park og Natur besigtiger forholdene, og hvis de skønner det nødvendigt vil en udtynding blive foretaget i vinterperioden.
4. Vildris på træer på Skråvej
Samrådet havde ønsket vildris fjernet, da 2 biler efterhånden havde svært ved at komme
forbi hinanden på Skråvej.
Inden mødet havde Park og Natur fjernet alle vildris.
5. Vedligeholdelse af brinkene langs det kommunale stryg ved mølledammen
Vandmiljøafdelingen havde ikke mulighed for at hjælpe med en pleje af brinkene. Hvis
brinkene ønskes vedligeholdt som nu, så er det en opgave for byen Vokslev.
6. Ny bro ved Huul Mølle
I de sidste 15 år - mindst - har der været sagt og skrevet om, hvor ringe broen over indløbet til Huul Mølle er, uden der er sket noget som helst af den grund.
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Trafik & Veje kunne oplyse, at der er
meget få midler til brorenoveringer,
men broen indgår dog i prioriteringslisten sammen med mange andre.
Der er 100 emner på listen, hvoraf de
30 er kritiske. Broen figurerer som én
ud af de fem mest kritiske i kommunen, men der er desværre ikke afsat
penge til brorenoveringer i de næste
4 år.
7.

Oprensning af indløbet fra
Binderup Å til mølledam
Det er lodsejernes forpligtigelse at
oprense indløbet, men da mølledammen er umatrikuleret er der ingen lodsejere. Vandmiljøafdelingen har lovet at undersøge,
om der er mulighed for at kommunen kan foretage oprensning i forbindelse med grødeopsamling eller lignende.
8. Vokslev Forsamlingshus trænger til nyt tag
Aalborg Kommune har følgende støttemuligheder:

AKA-puljen, hvor der kan støttes med op til kr. 50.000

Puljen til forskønnelse og udvikling. Puljen er på kr. 4,0 mio. og er beregnet til
større udviklingsprojekter.

Byfornyelsesmidler i henhold til byfornyelsesloven, og efter indstilling fra By–
og Landskabsudvalget.
Når midler til udviklingsprojekter i forsamlingshuse skal udmøntes, prioriteres huse, hvor
der er et højt aktivitetsniveau - og huse som bruges af mange forskellige foreninger mv. i
byen som muligt.
Forsamlingshuse, hvor aktiviteterne primært er udlejningsvirksomhed til private fester, vil
ikke kunne opnå støtte.
9. Gang- / cykelsti langs Huulmøllevej igennem skoven
Der har været fremsat ønske om en kreativ stiforbindelse - gang-/cykelsti fra Huulmøllevej 19 til Korsbjerghøjvej, da oversigtsforholdene er meget dårlige på denne strækning.
Huulmøllevej bruges faktisk af mange motionsløbere, cykelister etc.
Landdistriktsafdelingen opfordrede samrådet til at tage kontakt til lodsejeren om de konkrete muligheder, og derefter kontakte landdistriktsgruppen med henblik på sparring om
konkret projektudvikling og muligheder for at søge midler til projektet.

Trygfonden støtter Huul Mølle
Huul Møllelaug har søgt om en
redningskrans til ophængning
ved mølledammen, og vores
ansøgningen er blevet imødekommet.
Redningskrans incl. tilhørende
stolpe til nedgravning er allerede leveret, men endnu ikke sat
op.
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Julegaven til Vokslev
Nu sker det - det er ganske vist
I 2016 får Vokslev bredbåndsforbindelse
I marts måned besvarede Bredbånd Nord vores dør-til-dør-undersøgelse (hvor der var en
98 % tilslutningsinteresse) med en meddelelse om, at det var urealistiske, at de kunne
samle så mange landkunder op, og at ordrebogen desværre var fyldt op for 2015, men
måske i 2016.
Derfor har Vokslev Samråd igen rettet henvendelse til Bredbånd Nord, som meddeler at
Vokslev heller ikke indgår i planerne for første halvdel af 2016. Bredbånd Nord mener, at
vi skal satse på at få del i den kommunale pulje til hotspot-punkter i forsamlingshuse.
Aalborg Kommune har i 2016 ekstraordinært afsat kr. 1,3 mio. til sådanne hotspotpunkter i kommunens forsamlingshuse. Kommunen vil støtte etablering af fiberbredbåndsforbindelse for at få mere aktivitet i forsamlingshusene, men også for at ”bane vejen” for
bredbåndsforbindelse til resten af lokalområdet.
Kommunens landdistriktsafdeling fortæller at tilslutningsudgifterne til de 11 forsamlingshuse, som endnu ikke har fiberforbindelse, varierer meget. En forbindelse til Vokslev Forsamlingshus vil fx koste kr. 515.000. En del af de 11 forsamlingshuse kan allerede nu få
fiberforbindelse, men har selv fravalgt det. De opnår sandsynligvis ikke kommunal hjælp.
Selvom der tilsyneladende er der stor politisk bevågenhed omkring Vokslevs bredbåndssituation, så vil en forbindelse til Vokslev jo beslaglægge en meget stor del af de afsatte
midler, hvorfor det er stadigvæk er usikkert om det bliver Vokslev, der får hotspot-punkt.
Da Bredbånd Nord kun mod en høj tilslutningsafgift ville koble Mellemholmene på Nørholm
-forbindelsen, tog mellemholmerne kontakt til firmaet Skywire, som etablerer trådløse
bredbåndsforbindelser. Skywire fortæller, at der i løbet af de første måneder af 2016 vil
blive sat en sender op på Nibe Fjernvarmeværks skorsten. Hvis man monterer en modtager på sit hus, og denne modtager har frit udsyn til skorstenen, så vil man kunne opnå en
trådløs bredbåndsforbindelse på garanteret min. 25/25 Mbit - svarende til en oplevet hastighed på 30-50 Mbit. Skywire’s udstyr er ved at blive opgraderet, hvorfor man muligvis
allerede fra starten af, vil kunne få en 100/100 Mbit-forbindelse. Skywire lover, at selvom
det er en trådløs forbindelse, så vil den være stabil uanset brugerantal.
Alt afhængig af tilslutningen vil Skywire også sætte sendere op på andre høje (private)
bygninger, som andre så har mulighed for at kunne modtage fra. Det kunne fx være Energinet.dk’s sendemast på Flintdalevej, som langt de fleste kan se. Nibenitten har allerede
en sender i denne mast.
Tilslutningsafgiften vil være kr. 999, - incl. moms for en gør-det-selv-løsning. Hvis Skywire
tekniker skal montere modtager og tilslutning inde i huset, så vil det koste ca. kr. 1.000
ekstra. Sandsynligvis kan arbejdslønnen trækkes fra i skat via det nye håndværkerfradrag,
men der er endnu lidt usikkerhed omkring dette.
Den månedlige udgift til en 25/25 Mbit-forbindelse vil koste kr. 249, - incl. moms.
Gå ind på Skywire’s hjemmeside - skywire.dk - og læs meget mere. Skywire opfordrer alle
til allerede nu at udfylde interessetilkendegivelsen inde på deres hjemmeside.
I januar - februar måned 2016 afholdes der interessemøde i Vokslev Forsamlingshus.
Faren ved at koble sig på Skywire’s trådløse bredbåndsforbindelse er måske, at så vil
Bredbånd Nord have en endnu mindre interesse i at føre fiberforbindelse frem til Vokslev.
Men spørgsmålet er om Bredbånd Nord nogensinde kommer til Vokslev? Og uanset hvad
man mener om dette, så sætter Skywire sit anlæg op.
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Generalforsamling i Huul Møllelaug
Huul Møllelaug holdt ordinær generalforsamling i Vokslev Forsamlingshus torsdag d. 5.
november, og formand Ole Riis kunne under beretningen, fortælle om alle de gode ting,
der var sket det sidste år.

Møllelauget er nu den retmæssige ejer af møllebygningen.

Møllelaugets henvendelse til Realdania førte til en opfordring om, at fremsende en
rigtig ansøgning.

Nordjysk Smågrisesalg har sponseret kr. 25.000 til renoveringen.

Vokslev Sparekasses Fond har sponseret en genoptrykning af projektmapper

De mølletekniske genstande er blevet registreret af møllebyggeren, og etageadskillelsen er blevet forstærket, hvilket har været muligt fordi Aalborg Kommune har frigivet kr. 150.000 af de kr. 600.000, kommunen gav støttetilsagn om i 2013.

Trygfonden har sponseret en redningskrans med tilhørende montagestolpe.

Bestyrelsen har været på inspirationstur til Lille Vildmosecentret og Vildmoseporten,
hvor opmærksomheden specielt var rettet mod formidlingsdelen, idet det samlede
restaureringsarbejde selvfølgelig skal dokumenteres fra før til efter.

Med stor tilslutning blev der gennemført et spændende visionsseminar i foråret.

Den årlige og traditionsrige Dansk Mølledag den 3. søndag i juni blev krydret med
kaffe og kage i Forsamlingshuset og kørsel i hestevogn.

Medlemstallet har rundet de 100, og er nu oppe på 109.

Møllelaugets egenkapital er på ca. kr. 55.000.
Efter genvalg af de opstillede bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt en
grundig gennemgang af kaffebordet, gennemførte turistguide Willy Kær et meget spændende og særdeles levende billedfortælling om vandmøllerne langs Binderup Å. En fortælling med mange interessante sidehistorier, hvor man blev ført vidt omkring og helt tilbage
til Napoleonskrigen i 1814. Helt fantastisk - godt gået - Willy.

VOKSLEV SAMRÅD ØNSKER ALLE SINE LÆSERE
EN RIGTIG GOD JUL OG ET GODT NYTÅR

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2015
kun kr. 1.495,00 incl. moms
Martin Laustsen
Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe
www.vokslev.dk

•

Tlf. 9835 1729

29 65 51 27

Jan Skov Jensen

31 17 00 11

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

HASTRUP
INTERIØR

v/Susanne Hastrup
Tårupvej 7, 9240 Nibe
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1200 - 1700
Ellers efter aftale på tlf. 40 68 17 85

www.hastrupinterioer.dk

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

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

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

michael@steinsauto.dk
www.steinsauto.dk

