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BYGGERI 

Det første hus i Himmerlandsbyen 

Hjallerup Skurvognsfabrik kunne derefter nok så nydeligt placere den tidligere turistinformation på den 

sokkel. 

 

AARESTRUP: Det var på de sidste ti meter inden Himmerlandsbyen, 
at der først opstod egentlige problemer med bugseringen af 
Sejlflods tidligere Turistinformation, som Himmerlandsbyen har 
købt og nu altså opstillet, som det første hus i bebyggelsen. Alt var 
ellers gået fint fra Snebærvej i Mou, hvor hytten havde sået siden 1990, ad Egensevej mod 
Aalborg og derefter mod syd mod Hadsund og så mod vest i Gunderup, beretter Kersten 
Bonnen fra Himmerlandsbyen.  

Hun venter i øvrigt selv kunne gå i gang med sit eget byggeri efter sommer. Meningen er at 
beboerne i landsbyen selv bygger og helst undgår gæld. Men noget færdigt til at begynde 
med, er altså ikke ad vejen. Faktisk blev hytten allerede købt i februar, fortsætter Kersten 
Bonnen. - Vi brugte en del tid på at finde én der kunne flytte huset. Efter at have kontaktet 
et dusin firmaer, fandt vi så Hjallerup Skurvognsfabrik, som kunne magte opgaven.  

Jakob Lage 

 

27. juli 2006 kl. 06:00 

https://nordjyske.dk/nyheder/det-foerste-hus-i-himmerlandsbyen/cee321f0-ee0b-4118-9a2f-12b59d11f03e
https://nordjyske.dk


 

Link til artikel på Nordjyske.dk 

Den store dag oprandt så forleden, alt på plads. Fundamentet støbt og hytten gjort fri af det 
fundament, hvor det havde stået og set yndigt ud siden 1990. Kommunens 
opstillingstilladelse var også i hus, da hytten blev løftet på blokvognen af to kraner og med 
politiets tilladelse begyndte turen klokken 20 om aftenen. Undervejs var der 
vanskeligheder med træer, der ragede ud over kørebanen, så man måtte stoppe nogle 
gange. Følgebilerne for og bag fik en del bilister stoppet og ledt ind på sideveje, så den 
anseelige last kunne komme forbi.  

Den store gyser kom dog ti m før indkørslen til Himmerlandsbyen i Aarestrup. Her stod et 
skoleskilt på den ene side af vejen og en lygtepæl på den anden side og med netop så lille 
afstand, at hytten ikke kunne komme forbi. Men de dygtige chauffører fik lirket og drejet 
blokvognen, så huset lige kunne klemmes baglæns ind ad indkørslen.  

En halv time senere stod huset så, og det viste sig, at det ny fundament faktisk passede så 
nogenlunde. Huset skal nu efterisoleres efter de gældende regler for beboelse.  

Himmerlandsbyen vil leje det ud til medlemmer, der skal i gang med at bygge og senere 
sælges til en fremtidig beboer i andelsforeningen HImmerlandsbyen. 

 

Hytten er det første hus i Himmerlandsbyen og skal bruges til beboelse mens folk bygger på deres eget. 
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En enkelt cykelturist har allerede fundet det ny hus for at spørge om vej... 
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