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Fjernvarme til Vokslev - måske

Vokslev Samråd har været i dialog med Nibe Varmeværk om levering af fjernvarme til
Vokslev. Nibe Varmeværk har foretaget en beregning af, hvad det vil koste at lægge
fjernvarmeledninger ned i Hobrovej frem til Vokslev Friskole.
For at der er økonomi i lægning af en sådan forsyning, skal der være et årligt salg af 543
MW, hvilket svarer til forbruget i ca. 30 stk. enfamiliehuse.
Nibe Varmeværks erfaringstal for et 130 m2 parcelhus med 2 voksne og 2 børn er:




Varmeforbrug:
Effektafgift:
Abonnement:

18,1 MW á kr. 462,50 =
130 m2 x kr. 21,88 =

kr.
kr.
kr.

8.371
2.844
1.250

Årlig samlet varmeudgift i 2019-priser

kr. 12.465 incl. moms

Engangsbeløb pr. forbruger til stikledninger

kr. 25.000 incl. moms

Ovenstående beregning er kun en prisindikation. Anvendes fx brændeovn, er familien eller boligen mindre, bliver den årlige varmeudgift selvfølgelig tilsvarende mindre. Der skal
foretage en separat forbrugsvurdering i hvert enkelt tilfælde, ligesom nuværende varmeinstallation inde i boligen også skal fjernes / ændres til fjernvarme.
Fjernvarmeprisen fra Nibe Varmeværk svarer til fjernvarmeprisen inde i Aalborg - dvs.
billigere end fjernvarmeprisen i oplandsbyerne udenfor Aalborg.
Ved udskiftning til fjernvarme undgår man den årlige lovpligtige kontrol til kedelanlæg
eller varmepumpe. Normalt er der ingen vedligeholdelse på en fjernvarmeinstallation,
ligesom der heller ikke er mekaniske komponenter, som nedslides og skal udskiftes.
Det er således nemt og billigt med en fjernvarmeinstallation, som sandsynligvis også vil
gøre huset mere salgsbart. Men kravet om min. 30 stk. tilslutninger kan blive svær at opfylde. Umiddelbart er fjernvarme på Vokslev Friskole - som jo ellers kunne aftage størstedelen af minimumsalget - nemlig ikke attraktivt i forhold til nuværende varmeordning.
Er du interesseret i at få fjernvarme, så kontakt Samrådet på post@vokslevnet.dk Hvis interessen er stor nok, beder vi Nibe Varmeværk om at arrangere en informationsaften, hvor man kan få mere information.
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Borgermøde om pasning af
blomsterskråningerne på Hobrovej

Sådan ser det ikke ud - endnu - det kommer det til
Snart pibler det op med 3.000 påskeliljer, små grønne spirer fra tusindvis af frø, samtidig
med at stauderne vokser sig større og større.
Selvom alle rodskud er fræset op, gamle ukrudtsrødder i det øverste 15-20 cm jordlag er
skraldet væk, og det nyt muldlag er garanteret ukrudtsfri, så kommer der også ukrudt.
Alle planter er valgt ud fra deres evne til at kunne konkurrere med aggressiv ukrudt. Så
ukrudt er ok, men i starten - indtil de nye planter er godt etableret - skal ukrudtet holdes
ned. Den bionedbrydelige ukrudtsdug vil forhindre ukrudtet i at brede sig ind i de firkantede huller udefra. Vi skal sørge for at det ukrudt, der alligevel finder vej til hullerne, ikke
kvæler de spæde frøvækster. Efter 2 - 3 år er det meningen at skråningerne skal kunne
passe sig selv. Efter 5 år forsvinder ukrudtsdugen, hvorefter planterne vil gro spredt imellem græs og almindeligt ukrudt. En grøn flade med mange forskellige farver gennem sommerhalvåret. I sensommeren skal skråningerne slås, og de tørrede frø skal spredes ud.
Vi skal have nedsat en eller flere arbejdsgrupper. Der er heldigvis allerede flere, der har
lovet at hjælpe med at gøre Vokslev dejlig - for os selv, men også for interesserede tilflyttere. Vi håber dog, at der er rigtig mange, der vil hjælpe med pasningen. Jo flere hænder
- jo lettere bliver det.

Lad os vise Danmark , hvordan en landsby kan se ud

Tirsdag d. 7. maj kl. 19:00 i Forsamlingshuset
Have– og landskabsarkitekt Anne Brandt fra Mygind,
som har designet skråningerne, deltager i mødet
Hvis alt går vel, vil Park & Natur-forvaltningen komme og rådgive om pasningen.

Som tak for hjælpen vil Samrådet hvert år afholde
en gratis fællesspisning for de frivillige
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Gymnastikopvisning med fuldt hus

Søndag d. 10. marts afholdt Vokslev IF deres årlige gymnastikopvisning, hvor gymnasterne havde mulighed for at vise familie og venner, hvad de havde lært den seneste sæson.
Det blev intet mindre end en kæmpe succes. 160 betalende voksne + børn så opvisningen
i hallen på Vokslev Friskole, (børnehave & vuggestue). Nogle måtte desværre stå op, da vi
rendte tør for stole og bænke. Vi kan ikke huske, hvornår der sidst har været så mange
tilskuere til opvisningen. Vi er positivt overrasket over den enorme opbakning gymnastikforeningen fik.
Vores gymnaster leverede en rigtig flot opvisning, hvor niveauet var ufatteligt højt. Præstationen var dog ikke blot et tilfælde. Gymnasterne på Bandit-spring og Rytme havde
weekenden før, været til opvisning i Nørager, hvor det også gik super godt. Extreme
spring var i Farsø lørdag d. 9. marts og leverede også her en fremragende opvisning i den
store hal, hvor mange af de største Efterskolehold og gymnastikforeninger også kommer.
Vi må med glæde konstatere, at selvom Vokslev gymnastikforening ikke er en af de største, så er niveauet og glæden ved gymnastikken utrolig høj. De flotte præstationer skal vi
takke gymnasterne for, men også alle vores lokale instruktører og hjælpetrænere, som vi
er yderst taknemmelige for at have i idrætsforeningen.
I år har vi fået 2 nye instruktører, som begge er kendte ildsjæle i Vokslev.
Jeroen som er instruktør
på Extreme-spring, har
selv tidligere dyrket en
del springgymnastik. Han
er også meget aktiv i JiuJitsu foreningen Vox13,
som holder til i Vokslev
forsamlingshus.
Martin, som er instruktør
på både Extreme- og Bandit-spring, er en vellidt
lærer på Vokslev Friskole,
har selv dyrket gymnastik
og er uddannet indenfor
idræt.

S IDE 4

Gymnastikopvisning med fuldt hus
Vi håber at se lige så mange gymnastik-glade børn og forhåbentlig en masse nye ansigter
til næste sæson, som starter op efter sommerferien. Vi i Vokslev idrætsforening er i hvert
fald klar og glæder os til sæsonstart.
Skulle du have lyst til at være en del af en skøn idrætsforening - som favner bredt med alt
lige fra gymnastik, fodbold, svømning til badminton, så er vi åbne for nye tiltag og idéer.

Der er altid plads til flere ildsjæle og sportsudøvere i
Vokslev idrætsforening.

Vokslev Vuggestue - godt fra start
I takt med at forårsblomsterne titter frem og solen begynder at varme - kommer der baby
-pludren, barnevogne og liv i Vokslev Vuggestue.
De første børn er meldt ind – håndværkere har de sidste uger ombygget børnehaven, så
vuggestue og børnehave har fået hver sin afdeling i bygningen. Der er investeret i inventar og legesager, og der er indrettet skur til barnevogne, hvor de små kan sove trygt og
roligt.
Den 1. april 2019 udvides pædagoggruppen med en ny medarbejder. Vokslev Vuggestue
har ansat Anne Binderup – Anne er uddannet pædagog, 40 år og mor til 3. Anne har været tilknyttet Vokslev Børnehave i 7 år – i kortere og længere vikariater. Anne har bred
erfaring med vuggestuebørn fra arbejde i vuggestuer i Nibe og Farstrup. I Vokslev Vuggestue glæder man sig til samarbejdet med Anne, børn og forældre, samt til at byde nye
legekammerater velkommen til vuggestuen.

Tovholdere på flagallé - gentagelse
Vokslev Samråd søger 2 frivillige til varetagelse af vores flagallé på ca. 25 flag. Udlejning
af flagstænger og flag er en god indtægtskilde for Vokslev Samråd.
Tovholderne står for opsætning af flagalléen i Vokslev ved konfirmationen St. Bededag.
Vokslev Samråd har en rigtig god flagtrailer til transport af flagstængerne, hvorfor en bil
med anhængertræk er en fordel, men ikke en nødvendighed.
Vokslev Samråd råder over opmagasineringsplads til både flagvogn og flagstænger.
Giv din by en hjælpende hånd - kontakt Leo Helmer på 22 87 71 70
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Brasiliansk besøg i Vox13

I weekenden d. 15. - 17. marts afholdt den lokale jiu-jitsu forening Vox13 seminar med
deres mentor Augusto Ferrari og hans hustru Fabiana, som til dagligt har deres egen jiujitsu skole i Brasilien. Seminaret blev afholdt i foreningens vanlige træningslokaler i forsamlingshuset.
Det er anden gang i den kun 1 år gamle forenings historie, at Augusto og Fabiana er på
besøg, og besøgene er til stor gensidig fornøjelse. Morten Thøgersen, der er daglig træner
i Vox13, udtaler, at han sætter stor pris på den undervisning og sparring Augusto og Fabiana bidrager med.
Vox13 har fået sit navn fra den tidligere musikforening, der i 1960´erne spillede op til
dans i forsamlingshuset. Morten Thøgersen fortæller, at han er meget inspireret af ”de
gamle ildsjæles” værdier som fællesskab og frivillighed, og når der afholdes et arrangement som seminaret i weekenden, er det tydeligt at de værdier skinner igennem både ved
børn og voksne, og der knyttes venskaber på tværs af køn og alder.
Kampsport i Vokslev er i øvrigt ikke et nyt fænomen. Lørdag kom John Kvist fra Nibe forbi, og han kunne berette, at han for næsten 30 år siden havde judo-undervisning i selv
samme forsamlingshus, der nu huser Vox13. John Kvist er i øvrigt en meget dygtig hobbyfotograf og han fik taget nogle fantastisk flotte billeder under seminaret. Flere af disse
billeder kan ses på foreningens facebook side: ”Vox13 jiu-jitsu”.
Seminaret sluttede på flotteste vis, da Augusto Ferrari overrakte det sorte bælte til Morten
Thøgersen.
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Indvielse af Huul Mølle
11 års hårdt arbejde skal endelig forløses
Lørdag d. 13. april kl. 9:30
D. 7. januar 2005 blæste taget af Huul Mølle. I 2007 begyndte Vokslev Samråd at arbejde
for en restaurering af møllen, som i 2008 gav sig udslag i stiftelsen af Huul Møllelaug. I
2014 købte møllelauget møllen, som på det tidspunkt havde været i Hyldahl-familiens eje
i 132 år - siden 1882.
Møllelauget har i tiden løb indsamlet i alt ca. kr. 4,5 mio. - kr. 3.575.000 til selve restaureringen. Restaureringen gik i gang d. 1. maj 2018, og de sidste mangler er i skrivende
stund ved at blive udbedret.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen klipper den røde snor. Rådmand for Sundhed– og
Kulturforvaltningen Mads Duedahl og rådmand for By– og Landskabsforvaltningen Hans
Henrik Henriksen deltager også i indvielsen.
Efter åbningsarrangementet er Huul Møllelaug vært ved en lille lækker påsketallerken,
hvortil der kan nydes en lille fadøl fra Nibe Bryghus eller sodavand efter behag.
Mens nogle spiser, er andre velkommen til at få en ”rundvisning” og en snak med møllelauget om restaureringen mm. Møllebygger Michael Jensen vil sandsynligvis også være
til stede ved arrangementet.

Alle er meget velkommen
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Vokslev Forsamlingshus
Der var fuldt hus til koncerten d. 5. februar med
Nibe Blæserne.
65 tilhørere og 20 blæsere fyldte Vokslev Forsamlingshus. Den ca. 1½ times lange koncert bød på
både nye og gamle melodier, så der var masser af
muligheder for at nynne med eller simpelthen bryde ud i sang.
Således var ”Kald det kærlighed” udsat for Nibe
Blæserne et hit blandt de fremmødte.
Mange havde fulgt opfordringen til at bage kage til
kaffen, så der var ikke kun fuld hus - men også
fuld mave.
Der er allerede aftalt en ny koncert i 2019.
Da Forsamlingshuset i 2014 fik opsat hjertestarter, blev der indsamlet så mange penge fra
venlige sponsorerer, at der også var lidt penge til den efterfølgende drift. Det var
”Kunsten at redde liv” der stod for indsamlingen, som desværre nu er gået konkurs.
For at man kan være sikker på at hjertestarteren virker, skal elektroderne udskiftes
hver 3. år og batteriet hver 5. år. I år er
begge dele blevet udskiftet. Udskiftningen som kostede kr. 3.580 - er blevet sponsoreret af 2 private borgere, entreprenørfirmaet
Anlæg Nord og Jiu-Jitsuforening Vox13, hvilket Forsamlingshuset er yderst taknemlig
for.
Hjertestarteren ved Vokslev Friskole har også lige fået udskiftet elektroder. Denne hjertestarter vedligeholdes af Vokslev Samråd.

Vokslev Friskole - Teaterkoncert
I uge 14 drager alle elever og ansatte på Vokslev Friskole på lejrskole – skolens værdier
faglighed og fællesskab er rammen om årets lejrskole. Mandag og tirsdag arbejder elever
og ansatte på skolen – onsdag tager hele flokken til Østhimmerlands Efterskole i Bælum.
Østhimmerlands Efterskole er en efterskole med performance – musik, drama og kreativitet – beliggende midt mellem by og skøn natur. Faciliteterne er således perfekte til fælles aktiviteterne og hygge samt – ikke mindst – lejrskolens højdepunkt, en teaterkoncert
med Kim Larsen numre.
Eleverne skal arbejde med fortællingerne, fortolke, synge og lave sceneshow til 7 Kim
Larsen numre. Det bliver utrolig spændende og lærerigt – det summer allerede nu af
spændte elever og mange spørgsmål. Fredag eftermiddag den 5. april 2019 kl. 16.00
spilles teaterkoncerten i efterskolens store fantastiske teatersal for forældre og søskende.
Det bliver et brag af en koncert, som skolen håber at kunne spille igen til den store fælles
Grundlovsfest i Vokslev.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2018
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

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

