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NYHEDSBREV NR. 16 - DECEMBER 2008 

Skitseprojekt på 
Kultur- og Natursti er færdig 

Torsdag d. 27. november 2008 kunne Samrådet endelig overbringe 
Aalborg Kommune, magistraten for Sundhed og Bæredygtig Udvik-
ling (SBU) skitseprojektet for Vokslev Kultur– og Natursti.  

Skitseprojektet omfatter dels en informationsfolder og dels et del-
projekthæfte, som er lavet i samarbejde med landskabsarkitektfir-
maet  Egebjerg, By & Landskab ApS.   

Informationsfolderen fortæller, hvem der er med i samarbejdspro-
jektet, hvorfor projektet er en god ide, samt i korte træk hvad pro-
jektet omfatter af forskellige delprojekter. Endvidere giver informati-
onsfolderen en tydelig fornemmelse af, hvordan den færdige infor-
mationsfolder kommer til at se ud. Vokslev Samråd har fået trykt 
210 stk. som husstandsomdeles sammen med dette nyhedsbrev.  

Endvidere omfatter skitseprojektet et 12 siders hæfte, hvori de en-
kelte delprojekter er mere detaljeret beskrevet i tekst, tegninger og 
billeder. Endvidere er etableringsomkostningerne ved hvert delpro-
jekt vurderet. Desværre koster det ca. kr. 30,00 at få trykt hvert 
hæfte, så Samrådet har desværre ikke haft råd til at få trykt et ek-
semplar til hver husstand.   

Fredag  
6. marts 2009 

holder  
Vokslev  

Forsamlingshus 

VINSMAGNING 
efterfulgt af  

socialt samvær 
med spil og alm. 

hyggesnak 

Tirsdag               
3. februar 2009      
Vokslev Samråd  

holder 

 SOGNEAFTEN 
med forfatteren og 

historikeren  
OLE FÆRCH 

Ole Færch er i færd 
med at skrive en bog 
om Vokslev Sogn, og 

vil fortælle om det 
kæmpe 

researcharbejde, der 
er gået forud for 

indsamlingen af de 
foreløbig 420 sider.  

Men Ole Færch 
modtager gerne 

yderligere materiale, 
så medbringe dine 

gamle fotos, postkort, 
beretninger om 
sognets gamle 

originaler eller lign.  

Bliver annonceret i 
Nibe Avis 

Fra alle os til alle jer 

GLÆDELIG JUL 



SIDE 2 

Det samlede budget for Kultur– og Naturstien ser således ud: 

Informationstavler og tag-med-foldere      kr.          175.000 
Skiltning af / på selve stiforløbet      kr.            55.000 
Synliggørelse af Vokslev Kultur– og Natursti i øvrigt    kr.            80.000 
Synliggørelse af Vokslev Kalkværk      kr.            45.000 
Retablering / oprensning af den dobbelte mølledam    kr.          860.000 
Etablering af ny faunapassage / stryg på mølledammens vestside Aalborg Kommune 
Stibro over mølledammen i sydsiden      kr.            70.000 
Opholdsplads på diget mellem de to mølledamme    kr.            75.000 
Renovering af broer og værn ved Huul Mølle     Aalborg Kommune 
Undersøgelsesudstyr for skolebørn i eksist. udstillingshus   kr.            45.000 
Fiskemuligheder / krible-krable-pladser     kr.            15.000 
Trampesti på skrænten langs Binderup Å     kr.          130.000 
Ankomstplads ved Hobrovej       kr.          350.000 
Ny geologisk udgravning, overdækket       kr.          210.000  
Samlet budget incl. moms       kr.      2.225.000  

En julegave på kr. 680.000 til projekter i Vokslev 

Aalborg Kommune har via fyrtårnsmidlerne givet tilsagn om støtte til projekteringsarbejdet til 
restaurering af Huul Mølle på         kr. 200.000 

Aalborg Kommune har endvidere også via fyrtårnsmidlerne givet tilsagn om støtte til anlæg-
gelse af Kultur– og Naturstien på   kr. 250.000  Midlerne er øremærket til oprensning af 
mølledammen, samt anlæg og naturpleje i forbindelse med denne.   

I forbindelse med Kultur– og Naturstien har Skov– og Naturstyrelsen, Himmerland givet til-
sagn om støtte til de arbejder, der ønskes udført inde på Skov– og Naturstyrelsens grund, 
samt til en del af den nye geologiske udgravning. Støtten beløber sig i alt til      
                                                  kr. 212.500 
Aalborg Kommune har via AKA-puljen givet tilsagn til nye vinduer i Vokslev Forsamlingshus. 
Støtten beløber sig til                   kr.   17.500  

 

      Entre kr. 35,00 
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Torsdag d. 13. november 2008 mødte der 35 personer op til den stiftende generalforsamling i 
Vokslev Forsamlingshus.  

På generalforsamlingen blev vedtægterne godkendt med nogle få ændringer, og de kan ses 
på www.VokslevNet.dk. Årskontingent blev fastsat til kun kr. 50,00 om året, selvom flere af 
de fremmødte synes det var for lidt. Kontingentet blev til gengæld sat til at være personligt, 
hvorefter flere husstande tegnede sig for 2 medlemskaber. Der blev efter mødet tegnet en 
del nye medlemskaber, således medlemslisten på nuværende tidspunkt tæller 55 personer. 
Ønsker andre at støtte restaureringsarbejdet gennem et medlemskab, så kan dette ske på 
Huulmolle@VokslevNet.dk eller ved telefonisk henvendelse til formanden på tlf. 98 35 35 31.  

Ole Riis blev valgt til formand, og den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Ove Thinggaard 
Hansen som næstformand, Birthe Laustrup som sekretær, Leo Helmer som kasserer og Dor-
the Hyldahl, som ejer. Klaus Vilhelmsen blev valgt som suppleant. Poul Erik Christensen blev 
valgt som revisor og Albert F. Andersen som revisorsuppleant.  

Som et lille kuriosum kunne Leo Helmer fortælle, at Håndværkerhuset, Kattesundet i Aalborg 
har tilbudt at renovere den oprindelige gamle jævnstrømsgenerator og strømtavle for et min-
dre endnu ukendt beløb. Håndværkerhuset har ligeledes tilbudt at rådgive omkring de gamle 
træværkskonstruktioner, når restaureringsarbejdet en gang kommer så langt.  

Flere busruter til Vokslev? 

Vokslev Samråd har fået en anmodning fra en borger, om at hjælpe med til at få flere busru-
ter til Vokslev.  

Bestyrelsen forsøgte i april 2007, at få nogle af afgangene på buslinie 50, 100 eller metrobus 
1 til at køre omkring Vokslev til Sønderholm i stedet for omkring Skalhuse. Vi fik et  pænt 
brev fra rådmand Thomas Kastrup-Larsen, om at dette ville betyde en 2,5 km længere rute, 
en forøgelse af rejsetiden på 5-7 minutter, og en dårligere betjening af det nordøstlige Nibe 
og Skalhuse, hvor man vurderede at passagergrundlaget var større end i Vokslev. Derfor 
kunne ønsket ikke imødekommes.  

Nordjyllands Trafikselskab har jo for nylig fastlagt en ny politik, hvor man vil satse mere på 
direkte busforbindelser mellem de store byer uden afstikkere ind til de små landsbyer. Be-
slutningen gør det jo ikke nemmere at få flere busruter til Vokslev, men på den anden side er 
regeringen jo pludselig blevet grøn, og begyndt at snakke om mere kollektiv trafik.  

LAK, Landsbyerne i Aalborg Kommune, er flere gange blevet opfordret til at slå et slag for fle-
re busser til landsbyerne generelt. LAK har da også forsøgt, og politikkerne har også haft for-
ståelse for ønsket, men med henvisning til faldende passagertal og øgede kørselsudgifter har 
LAK indtil videre kun fået et  - desværre ikke muligt.   

Når nu politikkerne ønsker øget tilflytning til kommunens landsbyer, synes Samrådsbestyrel-
sen selvfølgelig det er en god ide at landsbyerne også får en god busbetjening. Det ville gøre 
det nemmere at få folk til at bosætte sig på landet.  

Samrådsbestyrelsen er ikke helt klar over, hvornår det øgede behov for bustransport er, og 
hvilke buslinier man ønsker skal køre igennem Vokslev. Er der i det hele taget et øget busbe-
hov i Vokslev, eller er det i orden at man skal køre til Nibe for at komme med bus? På hvilke 
tidspunkter er der et øget behov? Er det til og fra Friskolen i morgen– og eftermiddagstimer, 
eller er det om aften til og fra fritidsinteresserne i Aalborg?  

Samrådet vil meget gerne have din mening omkring disse spørgsmål på post@VokslevNet.dk 

Hvis der eksisterer et behov, vil Samrådet, på trods af alle odds, forsøge at få flere buslinier 
igennem Vokslev. Opgaven er imidlertid umulig, hvis vi ikke har nogle rigtig gode grunde, og 
er i stand til at konkretisere vores behov.   

Huul Møllelaug er stiftet 



Indtil da vil Samrådet gerne henlede opmærksomheden på ordningen med teletaxi, som be-
stilles på tlf. 99 34 11 14 i tidsrummet mellem kl. 7.00—21.00.  
Teletaxi kører på skoledage kl. 18.00 - 22.00. Lørdag, søn– og helligdage kl. 10.00 -16.00. 
Du kan bestille kørsel fra/til en hvilken som helst adresse i den gl. Nibe Kommune, undtagen 
fra området indenfor byskiltene i Nibe by.  
Teletaxien vil komme tidligst 15 min. før det tidspunkt du oplyser ved bestillingen, og senest 
45 min. efter. Du kommer eventuelt til at køre sammen med andre. Hvis du skal videre med 
bus eller tog, så oplys dette ved bestillingen, så vil der blive taget hensyn til dette.  
Billetprisen følger bussernes zoneopdeling, og koster det samme. Der skal betales kontant.  

Det lyder nemt. Det er det også.  
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Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

 

Vokslev SparekasseVokslev SparekasseVokslev SparekasseVokslev Sparekasse    
Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev ---- 9240 Nibe 9240 Nibe 9240 Nibe 9240 Nibe    

Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20    
www.vokslevsparekasse.dk 
Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500 

Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700 

Hobrovej 61Hobrovej 61Hobrovej 61Hobrovej 61    
Telefon :Telefon :Telefon :Telefon :    
Telefax : Telefax : Telefax : Telefax :     
Internet:Internet:Internet:Internet:    
EEEE----mail:mail:mail:mail:    

9240 Nibe9240 Nibe9240 Nibe9240 Nibe    
98 35 17 2998 35 17 2998 35 17 2998 35 17 29    
98 35 17 2598 35 17 2598 35 17 2598 35 17 25    

www.vokslev.dkwww.vokslev.dkwww.vokslev.dkwww.vokslev.dk    
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  

telf.:  98 35 59 10  -  mobil: 51 32 53 10 

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

 

 

 

Denne annonceplads er         

netop blevet ledig 

Kontakt 98 35 30 12 


