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AARESTUP: Knap nåede røgen at lægge sig
efter byrådets beslutning om at nedlægge
Aarestrup Skole, før landsbyen modtog endnu et
slag.
Amtets udvalg for Teknik og Miljø besluttede
nemlig gøre indsigelse mod de stærkt
fremskredne planer for det økologiske
andelsprojekt "Himmerlandsbyen" på en mark
et par hundrede meter syd for Aarestrups
bygrænse.
Det overrasker mig meget siger en af
Himmerlandsbyens initiativtagere, Kersten
Bonnen, da NORDJYSKE overbringer hende
nyheden.
Amtet har selv været med til at udpege
Aarestrup for om et af de mest oplagte steder at
opføre husene, og har været i løbende dialog
med dem om det siden september måned. Vi
havde da aldrig købt grunden, hvis vi havde fået
et klart nej fra starten, siger hun.
Overraskelsen er ikke blevet mindre af, at
Støvring Kommune grundlæggende har sagt god
for projektet ved at lave en ny lokalplan for det.
Planen er i disse uger offetlig høring.
Håber stadig
"Himmerlandsbyen" skal bestå af ti huse til hver
en familie. De skal bygges på en langstrakt
grund, der kommer til at ligge bag et fem meter
bredt træbælte, set fra byen. Husene skal bygges
efter ølkologiske og bæredygtige principper.
Bag står en forening af enkeltpersoner, der
længe har ledt efter et egnet sted til de
miljømæssigt ambitiøse planer. Stedet mente
man at have fundet ved den smukt beliggende

gamle landsby. Så sikre var man, at foreningen
faktisk ubetinget har købt den grund, som
Himmerlandsbyen skulle ligge på.
- Vi har ikke opgivet håbet. Og jeg oplever også
at kommunen vil støtte os i, at få lavet en
besigtigelse af området derude. Kan vi ikke få
lov til at gennemføre projektet, bliver der i hvert
fald snart en grund til salg i Aarestrup, siger
Kersten Bonnen.
Selvom Nordjyllands Amt lænqe har været informeret om
planerne om at opføre 10 økoloqiske huse ved Aarestrup i
"Himmerlandsbyen", er det først nu, at man afviser at det
kan være der. Det falder Kersten Bonnen fra foreninqen for
brystet. Huset her er et eksempel på konstruktionen i et
moderne halmhus. Arkivfoto.

Amtsudvalgets indstilling virker lunken. Der
tales både meget for og meget imod placeringen,
inden loddet falde tungt på nejsiden.
På den ene side nævnes afstanden til Aarestrup
som en fordel. Den ses nemlig som
bevaringsværdig, fordi byens opbygning fra
gamle tider er sjældent velbevaret. På den anden
side nævnes det også som en ulempe. For er det
ikke i virkeligheden en udbygning af landsbyen,
de 180 meters afstand til trods? Og giver man i
virkeligheden ikke kommunen mulighed for at
udvide landsbyen?
Vi har gjort, hvad amtet har bedt os om. Der er
gået meget lang tid med at få det her igennem
det offentlige.
Så som borger undrer jeg mig meget, hvis
projektet stoppes på dette grundlag. Men vi
håber, at vi kan overbevise dem om at frafalde
indsigelsen, siger Kersten Bonnen.
Det lykkedes ikke at få en kommentar fra
formanden for amtets teknik- og miljøudvalg,
Niels Kristian Kirketerp, inden redaktionens
afslutning.

