
 

 Besøgssøndag i Himmerlandsbyen  
 
Den økologiske landsby 
Himmerlandsby i Årestrup er 
nu ved at starte op med de 
første byggeprojekter. 
Foreningens medlemmer ind-
byder derfor alle interes-serede 
til at komme og besøge 
Himmerlandsbyen på søndag. 
Himmerlandsbyen har været ca. 
3 år undervejs og været 
igennem mange genvordigheder 
før det endelige projekt kunne 
komme i gang. Men projektet 
har fået god medvind både fra 
byen Årestrup og fra Støvring 
kommune og den første januar 
06 kunne Himmerlandsbyen 
kalde sig ejer af de ca. 4 Ha, 
som er rammerne for Himmer-
landsbyens kommende 10 
familier.  
Den første byggemodning er 
overstået, så nu er der både veje 
og vand. El og telefon kommer 
i løbet af sommeren. 
Det samme gør det fælles 
kloakeringsanlæg, som sand-
synligvis bliver et rodzone-
anlæg, der renser alle familiers 
spildevand så det ifølge 
producenten får drikkevands-
kvalitet.  

Trods det gode rensningsanlæg 
planlægger familierne dog 
alligevel at bruge regnvand til 
flere formål – til havevanding, 
vaskemaskiner og toiletskyld. 
På denne måde kan der spares 
mange liter drikkevand og 
Himmelandsbyens beboere kan 
leve op til deres ideer om en 
mere miljørigtig levemåde. 
Også husene kommer til at bære 
præg af de økologiske prin-
cipper, som er en vigtig del af 
Himmerlandsbyens ideer. De 
første hustegninger er allerede 
lavet og det er træ, ubrændte 
lersten, græstag, og muslinge-
skaller, der præger materiale-
valget. Udformningen af husene 
er også lidt anderledes. Dels vil 
husenes design være præget af 
at kunne holde på varmen og 
der vil både kunne ses 
eksempler på passiv og aktiv 
solvarme. 
Nogle medlemmer vælger at 
lave strøm selv og fravælger 
derfor strømtilslutning til nettet. 
Besøgssøndagen er repræ-
senteret både med Himmer-
landsbyens egne medlemmer og 
deres projekter og med stande 

fra byen Årestrup og andre 
organisationer. 
Byens købmand, Bodil holder 
åbent på besøgssøndagen og 
viser sit udvalg i økologiske 
varer. 
Friskolen Gregers Krabbe-
skolen, som er nabo til 
Himmerlandsbyen vil være der 
med en stand og beboere i 
Årestrup viser levende pile-
skulpturer, solcelleanlæg og 
model af et pilefordampnings-
anlæg. 
Himmerlands Miljø- og 
Energikontor vil komme med 
en solvogn med et solkomfur 
som Spejderne i Årestrup vil 
forsøge at stege pandekager på. 
Studerende fra Aalborg 
Universitet har skrevet pro-
jekter om Himmerlandsbyen og 
kommer med konkrete forslag 
til hvordan Himmerlandsbyen 
kan udforme sine huse som de 
lever op til fremtidens krav om 
miljørigtighed. 
Der vil kunne købes både kaffe 
og kage og smages på 
økologiske øl fra Thy, som 
forhandles hos Bodil, den 
lokale købmand. 


