
Vokslev Samråd 
For borgere og foreninger  i Vokslev  -  WWW. VokslevNet.dk 

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

NYHEDSBREV NR. 20 - DECEMBER 2009 

Juletræsfest 2009 
i en ny forbedret udgave  

Vokslev 
Samråd 

ønsker alle 
sine læsere 

en glædelig 
jul og et 

godt nytår  

 

  Kr. 25,00 for     

børn og voksne 

Forsamlingshuset afholder igen i år sin traditionelle juletræsfest for 
områdets børn. Det har hidtil været tradition for at juletræsfesten 
blev afholdt 5. juledag. Forsamlingshusets bestyrelse har vurderet, 
at julen på det tidspunkt er ved at være forbi for mange, og at man 
så småt er begyndt at forberede sig til nytårsaften.  

Derfor har man rykket juletræsfesten frem til 3. søndag i advent. 
Forældrene kan denne dag få sig et lille pusterum, mens børnene le-
ger sammen eller bliver underholdt af nissepigerne. En hyggelige ef-
termiddag hvor der er tid til at være sammen med børnene, og hvor 
man sammen bygger forventningens glæde til juleaften op.   

Juletræsfesten starter i år i Vokslev Kirke kl. 1400, hvor der afholdes 
familiegudstjeneste tilpasset børnene, hvorefter festen fortsætter i 
Forsamlingshuset kl. 1500. I forsamlingshuset skal der leges forskel-
lige julelege, ligesom alle selvfølgelig skal rundt om juletræet.  

For de voksne serveres der gløgg, æbleskiver og lagkage. Til børne-
ne er der også sodavand og slikposer.  

Juletræsfesten arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet og 
Vokslev Samråd.  



SIDE 2 

Faunapassagen druknede i  
kommunebudgettet 2010 ..….igen 

EU vedtog i 2000 Vandrammedirektivet. Direktivet fastlægger bindende rammer for vand-
planlægningen i EU, og det overordnede mål er, at alt vand, overfladevand og grundvand, 
senest i 2015 skal have opnået mindst ”god tilstand”. I Danmark blev direktivets bestemmel-
ser indarbejdet i miljømålsloven, som blev vedtaget d. 22. december 2006. Et af punkterne i  
Vandrammedirektivet er bl.a. fjernelse af vandløbsspærringer f.eks. opstemninger.  

I henhold til regeringens oprindelige tidsplan skulle de danske vand– og naturplaner sendes i 
offentlig høring senest d. 22. december 2008. Man forventer på nuværende tidspunkt at pla-
nerne måske vil kunne offentliggøres i næste måned, december 2009 - altså cirka ét år for-
sinket. Regeringen og Kommunernes Landsforbund sidder stadigvæk og forhandler om, hvor 
mange penge staten skal betale til kommunerne, så de har råd til at opfylde miljømålsloven.  

Lystfiskerforeningerne omkring Binderup Å er chokeret over, at planerne endnu en gang blev 
holdt ude af kommunens budget. Faunapassagen ved Huul Mølle har været undervejs i hvert 
fald mindst 10 år nu, og der er 4 - 5 andre spærringer i Binderup Å, som også skal reguleres. 
Det lyder ikke realistisk at dette kan nås inden 2015. Som det fremgik af sidste nummer af 
Nyhedsbrevet, så havde Aalborg Kommunes Vandmiljøafdeling ellers skaffet 50 % medfinan-
siering - kr. 800.000 - fra FødevareErhverv. En støtte som er ualmindelig høj. Aalborg Kom-
mune modtog således i alt kr. 1.200.000 til 3 projekter. En betingelse for støtten er dog at 
de sidste 50 % finansieres med andre offentlige midler.  

Vokslev Samråd har snakket med rådmand for Teknik– og Miljø Mariann Nørgaard (V) et par 
gange, men beskeden er, at man umulig kan finde de resterende kr. 800.000 i kommunens 
budget. Dermed er støtten på de kr. 800.000 fra FødevareErhverv altså også tabt. Såvel Ma-
riann Nørgaard, som Kristian Schnorr (S) næstformand i Teknik– og Miljøudvalget, har bekla-
get situationen og lovet, at man har fokus på sagen, og skulle der eventuelt vise sig en mu-
lighed, så vil den blive benyttet.   

Imidlertid er etableringen af faunapassagen og oprensningen af mølledammen knyttet tæt 
sammen, og da finansieringen af Kultur– og Naturstien næsten er på plads, og gerne skulle 
påbegyndes til foråret 2010, giver dette nogle praktiske udførelsesproblemer. Vandmiljøafde-
lingen vil nu forsøge at finde ud af, hvordan man kan lave oprensningen af mølledammen 
alene, så man stadigvæk bevarer muligheden for at kunne lave faunapassagen senere.  

Vi må jo så håbe på, at der bliver knyttet tilstrækkelige økonomiske midler til miljømålsloven, 
eller at faunapassagen kommer på kommunebudgettet for 2011.   

Vokslev må ikke vokse sig større  

Forslag til Kommuneplan for 2009 blev sendt í offentlig høring kort før sommerferien. I kom-
muneplan 2004 for den gamle Nibe kommune var et område nord for Hobrovej omkring 
Sandvej udlagt som erhvervsområde. I det nye kommuneplanforslag var dette område flyttet 
ind omkring fjernvarmeværket i Nibe.  

Kommuneplanforslaget 2009 lagde endvidere op til, at der i landsbyer kun skulle være mulig-
hed for, at lave såkaldte afrundinger af - eller udfylde huller i - den nuværende bebyggelse.  

Lodsejerne til det tidligere erhvervsområde ønskede, at få mulighed for at kunne udstykke 
området til boliger i stedet for. Samrådet har længe arbejdet for flere ledige byggegrunde i 
Vokslev, da et øget indbyggertal ville være til gavn for såvel friskolen, børnehaven, idræts-
foreningen og såmen også de øvrige foreninger. En befolkningsvækst vil for Samrådet betyde 
succes i forhold til formålsparagraffen, om at gøre Vokslev til et attraktiv sted at bo, hvor-
imod en affolkning må siges at være mindre godt.   



SIDE 3 

Vokslev Samråd har indstillet  
Huulmøllevej 2 som 

Det bedst restaurerede hus  

i 2009 

til 

Fonden til bevaring af værdifulde 

gamle bygninger og miljøer i  

Nibe by og omegn 

Skulle det umulige ske, at valget ikke 
går til Vokslev down-town, så vil Samrå-
det alligevel gerne ønske Gitte og Tor-
ben tillykke med det flotte resultat.  

Det har ikke kun pyntet på den gamle 
brugs. Det har sandelig også pyntet på 
landsbyen som helhed.  

Restaureringen er gennemført med stor 
respekt for den gamle byggestil og 
landsbyens øvrig bygningsarkitektur, og 
resultatet er derfor ikke nyt og larmen-
de, men stilfuldt og elegant.   

Vi er meget spændte på at se, hvad na-
bobygningen udvikler sig til.  

Samrådet og de berørte lodsejere tog til møde med kommunens embedsmænd, og det lykke-
des da også at få lovning på, at det tidligere erhvervsområde kunne udnyttes til boligbebyg-
gelse. Men der blev også åbnet op for, at man kunne ”flytte” de grunde på Skråvej, som på 
nuværende tidspunkt ligger indenfor bygrænsen, men som lodsejeren ikke ønsker at udstyk-
ke, til området oppe ved Sandvej, hvor de kunne udstykkes sammen med de andre grunde. 
Noget sådan bør fremgå af kommuneplanen, da det ellers vil være umulig at få en byggetilla-
delse. Endvidere var Samrådet af den mening, at kommuneplanforslaget reelt begrænsede 
Vokslev muligheder for at udvikle sig bygningsmæssigt.  

Samrådet indsendte derfor en indsigelse mod kommuneplanen i august 2009. Desværre gav 
vores indsigelse ikke noget resultat, da forvaltningens indstilling blev taget til efterretning på 
byrådsmødet d. 23. november. Indstillingen lød således: 

Vokslev er i kommuneforslaget udpeget som landsby. Byens status er uforandret 
med kommuneplanforslaget 2009, og den ligger fortsat i landzone. Egentlig by-

vækst er ikke mulig, men byen rummer mulighed for huludfyldning. Andre former 

for udvikling, end nybyggeri, bør overvejes som middel til at holde landsbyerne le-
vende og aktive.   

Det er os komplet uforståeligt, at man laver en landdistriktspolitik, hvor et af fokusområder-
ne hedder Udvikling af fysiske rammer - attraktive bosætningsmuligheder og så ved-
tager man en kommuneplan, hvor man forhindrer landsbyerne i at vokse sig større.   

Aalborg Kommune har lavet udviklingsplaner for nogle enkelte landsbyer, og Samrådet vil 
forsøge at få sådanne lavet for Vokslev også. Samtidig vil vi håbe at det store engagement, 
som de forskellige foreninger i Vokslev udviser, på et eller andet tidspunkt medfører en an-
derledes konstruktiv tænkning i kommunens byplanlægningsafdeling.  

Huulmøllevej 2 indstillet til  
årets restaureringspris 2009 

14. marts 2007 

13. september 2009 



Tilmeldingen blev lukket, da antallet nåede 110 personer, men så var der også fuld hus. 

Der blev udtrukket mange flotte præmier på indgangsbilletten, ligesom der blev delt rigtig 
mange sponsorgaver ud til tilskuerne af de flotte modeller.  

Forsamlingshuset har fået meget ros for arrangementet, som efter sigende først stoppede 
tidligt om morgenen næste dag, og som indbragte ca. kr. 10.000 i overskud.  
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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  

                              Aut. VVS installatør 

v/ Brian Skov Jensenv/ Brian Skov Jensen  

Skalhuse 31B, 9240 NibeSkalhuse 31B, 9240 Nibe  
Telf. 98 35 59 10 - mobil 51 32 53 10 

www.bsvvs.dk  

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

Rostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup Maskinstation    
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

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

wrapballer samt skårlægning 

Modeshow - høstfest blev stor succes 

Kvalitetshåndværk udføres 


