
Nyhedsbrev nr. 5, januar 2006 

Til medlemmer og venner af Andelsforeningen Himmerlandsbyen 

Siden sidst er der sket følgende i foreningens regi: 

Årsskiftet 2006 blev skelsættende for Andelsforeningen Himmerlandsbyen. Tre års hårdt 

planlægningsarbejde – med himmelstormende succeser og kulsorte dale er nu forbi. Lokalplanen blev 

jo allerede vedtaget i juni 2005 og i august måned fik vi endelig grønt lys for at kunne købe vores 

jordstykke, så vi kunne komme i gang. 

Men der skulle meget til. Først og fremmest skulle vi blive en juridisk størrelse og vi stiftede 

Andelsforeningen Himmerlandsbyen Amba, som nu er den egentlige ejer af jord og fællesanlæg i 

Himmerlandsbyen. Så skulle vi have finansieringen på plads og fik Merkurbanken med i projektet. 

Merkurbanken er kendt for at gå ind i økologiske og miljørigtige projekter, og vi blev godkendt som et 

økologisk projekt i forhold til Merkurbankens regler. 

Vi kunne så underskrive skødet og næste fase kunne gå i gang: Etablering af vores fællesvej. Så 2006 

startede voldsomt op: Aarestrupperne blev brat revet ud af den søvnige nytårsslummer med lyden af 

store gravemaskiner og tonstunge lastbiler med sættervogne. Først blev mulden gravet af ‐ ned til det 

underliggende gruslag. Vi havde i forvejen været ude at måle muldlaget forskellige steder, men blev 

alligevel overrasket over muldlagets tykkelse nogle steder. Så vores oprindelige beregning over hvor 

meget fyld vi skulle bruge til vejen, holdt ikke. I alt har vi fået kørt ca. 1000 m3 fyld i vejen, så den 

holder sandsynligvis til en hel del. 

Et andet projekt var at flytte børnehavens hegn. Tilkørselsforholdene til Himmerlandsbyen blev i 

lokalplanen løst ved, at vi skulle købe en 2 m bred stribe af børnehavens legeplads. Men der stod jo et 

hegn, som først skulle flyttes, og i bidende frostvejr, stod 2 tapre anlægsgartnere og gravede 

hegnspæle op så hegnet kunne flyttes. Imens måtte børnehaven klare sig med den lille legeplads foran 

børnehaven. Dog kunne de tunge maskiner, som kunne ses inde fra børnehavens stue, bidrage til 

børnenes underholdning i de dage. 

Også vores vandledning blev gravet ned og gjort klar til, at alle foreningens medlemmer kan få friskt 

vand fra Årestrup Vandværk, som har noget rigtigt godt vand. 

Nu går næste fase ind: Medlemmernes byggeprojekter. Flere af medlemmerne er nu i gang med at lave 

tegninger og søge byggetilladelse. Vi planlægger at afholde er par kurser i forårets løb – og det bliver 

mere praktiske kurser, hvor man kan lære om byggeteknikker bl.a. 

Vi mangler bare lige at få el og telefonledninger gravet i jorden, men det tager forsyningsselskaberne 

sig heldigvis af. Lige nu venter vi bare på foråret og på at få de sidste grunde solgt. Vi mangler stadig 

kloakering, som skal foregå, når vi er et par medlemmer mere. 

Se de nyeste fotos fra vores vej på www.himmerlandsbyen.dk: 

Alle veje er jo stort set kedelige at se på, men vores vej er en undtagelse – mener vi selv. Og den har 

faktisk et navn: Himmerlandsbyen. Skiltet er bare ikke kommet op endnu… 
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