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Grønt lys for Himmerlandsbyen
ØKOLOGISK: Amt afstår fra at nedlægge veto mod økologisk byggefællesskab

Af Knud Labohn

frem i et hjørne af Aarestrup.
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AARESTRUP: Den sidste
sten på den grønne vej til et
nyskabende byggefællesskab
ved Aarestrup blev tirsdag
fjernet fra Himmerlandsbyens
vej.
Amtets tekniske udvalg, hvis
indvendinger har blokeret
projektets gennemførelse det
sidste år, besluttede nemlig
her at droppe sine indsigelser
mod projektet i forhold til
den nye lokalplan,
kommunen nu har lagt frem.
Projektet består at ti
familiehuse, der både skal
bygges og beboes efter
bæredygtige og økologiske
principper.
Det var først sat til at opføres
på en grund ved
Stubberubvej, men her
stoppede

Det er her syd for skolen, at Himmerlandsbyen skal ligge
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amtets indvendinger planerne,
der også mødte modstand fra
naboer.
Nu er projektet flyttet 500
meter så det er i direkte
tilknytning til Aarestrup og
bedre kan betragtes som en
art afrunding.
Ideen møder generelt stor
opbakning i landsbyen, og
uden modstanden fra
Nordjyllands Amt skal der
meget til at stoppe ideen, som
også Støvring kommune
bakker

op om.
Ganske vist mener amtets
udvalg stadig at
Himmerlandsbyen på sin vis
strider mod den overordnede
regionplan at udvide en
eksisterende - og i øvrigt
bevaringsværdig - landsby
med fire hektar.
Samtidig vil amtet dog også
gerne støtte livet i de
smålandsbyer, og det tvivler
udvalget ikke på, at man gør
ved at lade den såkaldt
"økologiske landsby" vokse

Udvalget har tidligere udtrykt
betænkelighed ved at give
tilladelsen. Man frygter
nemlig at skabe præcedens
for at udvide andre landsbyer,
der er kendt
bevaringsværdige.
Aarestrup er således en
såkaldt forteby bygget op
omkring et fællesareal, og
dem er der ikke mange af i
Jylland.
Det mener man dog at undgå
ved at betinge sig, at
udvidelsen sker på de
økologiske betingelser, der er
projektets grundlag.
Amtsrådet ventes at støtte
udvalgets beslutning på sit
næste møde.
Det var i går ikke muligt at
træffe Himmerlandsbyens
talskvinde, Kersten Bonnen,
for en kommentar.

