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Klimavenlig landsby skal gro på en mark i Arden

 4. juli 2019, Nordjyske Sti�stidende Himmerland, Sektion 1, Side 8, Line Lykkegaard Skou og Bent Bach (foto)
line.skou@nordjyske.dk..., 934 ord, Id: e7426a12

FÆLLESSKAB: Om nogle år kan kornmarken på
Blåkildevej 47 i Arden blive til et økosamfund med delebil,
fælleshus og CO2-neutrale huse. Vi satte idémagerne
stævne for at høre mere om visionerne.

ARDEN: Et stykke ude i fremtiden kan Arden få en helt ny
bydel på Blåkildevej 47.

Men der bliver ikke tale om almindelige parcelhuse i
mursten, hvor beboerne har været en tur i banken, inden
de kan flytte ind.

En fem mand stor projektgruppe drømmer om at lave den otte hektar store
naturgrund om til et klimavenligt levefællesskab inspireret af FN's verdensmål.

-Sådan helt enkelt sagt er det faktisk at prøve at skabe det, landsbyerne i sin tid stod
for, og så gøre det til en nutidslandsby, hvor der er liv i hverdagen.

-En landsby hvor der værnes om fællesskabet i en " mig-tid", og hvor man dyrker det,
man spiser, og det er billigt at bo.

-Det skal gerne være sådan, at man ikke er afhængig af to indkomster. Det giver noget
frihed og tid til kreativitet og til at tage ansvar for miljøet, siger to af initiativtagerne,
Lars Overvad Nielsen og Kaj Henriksen.

De bor ligesom resten af projektgruppen i og omkring Aalborg, og i mange år var
planen også, at levefællesskabet skulle ligge i enten Aalborg eller Rebild Kommune.

Men i de fem år, gruppen har arbejdet på projektet, er den rigtige placering udeblevet -
lige indtil for nylig, da de blev præsenteret for marken i Arden af ægteparret Hanne og
Jens Riise Dalgaard, der købte den naturskønne grund for to år siden.

 
" Kom nu til Arden!"

NORDJYSKE har sat de to projektmagere og grundejerne Riise Dalgaard stævne på
marken en varm sommerdag.
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Bag et hvidkalket stuehus, " Mosegården", risler lange markrækker af korn i vinden og
munder ud i den grønne skov.

Midt i det hele spejler træer og krat sig i en lille skovsø.

-Jens (Riise Dalgaard) har været inspirator. Han er blevet ved med sige " Kom nu til
Arden!".

-Vi har ledt og ledt e�er det rigtige sted. Det her er helt perfekt. Man er tæt på
statsskoven, og Arden er en stationsby, siger Lars Overvad Nielsen.

Levefællesskabet kan blive det første af sin art i Nordjylland, oplyser projektmagerne.

-Der ligger et lille økosamfund ved Aarestrup med ti huse, men de har ikke
selvforsyningselementer, siger Lars Overvad Nielsen.

Projektet i Arden har fået arbejdstitlen " Levefællesskabet Blåkilden".

Men da der allerede findes et boligprojekt i Hobro med næsten samme navn, kan det
nemt ske at blive omdøbt, bemærker projektgruppen.

-Måske det skal opkaldes e�er Mosegården. Vi har det gamle skilt et sted, foreslår
grundejer Hanne Riise Dalgaard.

Det lille samfund skal være både økologisk, klimavenligt og bæredygtigt og bestå af
omkring 20 nulenergi-huse. Der bliver plads til cirka 60 beboere. Hvis altså politikerne
i Mariagerfjord Kommune siger ja.

 
Retræte for angst-og stress

Foreløbig har økonomiudvalget signaleret, at de synes planerne er interessante og
opfordret arbejdsgruppen til at arbejde videre.

Lige nu er projektet i sin spæde start. For eksempel er det ikke besluttet, hvordan
levefællesskabet skal finansieres.

-Men der skal dannes en fond, og så skal vi forhandle med Jens og Hanne om prisen
på jorden, siger Lars Overvad Nielsen.

Der kan både blive tale om leje-ejer-og andelsboliger.

-Det er visionernes holdeplads lige nu. Vi har skabt nogle rammer, men de kommende
beboere får mulighed for at være med til at forme det, siger Lars Overvad Nielsen, der
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er uddannet civilingeniør i planlægning og psykoterapeut.

I dag erhverver han sig som personlig hjælper og holder foredrag om blandt andet
levefællesskaber, ligesom han har været med til at starte den selvgroede
andelsforening Vaarst-Vestervang syd for Vaarst.

Husene på Blåkildevej i Arden skal bygges af træ-og halmelementer på afprøvede
byggemetoder og lagre energi gennem solceller og jordvarme suppleret med grøn el.

Beboerne deles om drivhus, bil og et fælleshus.

-Der skal også gøres plads til, at man kan lave sin egen lille virksomhed. Det kan for
eksempel være salg af marmelade og fermenterede produkter, siger Kaj Henriksen,
der er pensioneret lektor fra Aalborg Universitets afdeling for miljøteknologi.

Der er også forslag om et stillehus, et behandlerhus og et retræte for stress-, angst-og
depressionsramte.

Levefællesskabet vil praktisere " jordnær spiritualitet", fortæller Lars Overvad Nielsen.

-Vi er mange, der dyrker yoga og meditation i hverdagen, og som er uddannet
behandlere.

Man skal ikke være spirituel for at flytte ind, men man skal have respekten for, at andre
er det.

O� grid og tiny houses Projektmagerne vil også give plads til familier, der har lyst til at
bo endnu mere klimavenligt i det, man kalder for o� grid-huse.

Her producerer beboerne selv el og varme og renser deres eget drikkevand.

Folk der er inspireret af tiny house-bevægelsen fra USA -små huse på maksimalt 37
kvadratmeter -er også velkomne.

Lokale lav-økonomiske løsninger skal hjælpe til, at beboerne kan undgå banklån.

Ved siden af husene skal der laves et skovlandbrug og plantes en stor skovhave med
frugttræer og buske, biodynamiske grøntsager, urter til medicin, fibre og brænde.
Haven bliver også hjem for høns, ænder og græssende får.

Alle beboere bidrager med frivillige arbejdstimer.

-Over årene bliver haven selvforsynende, fordi vi ikke pløjer. Det betyder, at vi får
svampene i jorden til at hjælpe os, siger Kaj Henriksen.
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Mange har allerede vist interesse for projektet.

-Omkring 90 personer har det seneste års tid sagt, at de er interesserede, fortæller
Lars Overvad Nielsen.

Han understreger, at der ikke er tale om et kollektiv.

-Det er et fællesskab, hvor man bor alene sammen med nogen. Der skal være plads til
den enkelte familie, og så ligger fællesskabet rundt om.

-Husene vil kunne rumme forskellige mennesker og familieformer.

Vi vil gerne invitere både enlige, par og børnefamilier, unge og ældre.

-Det vigtigste er, at man vil fællesskabet, og at bæredygtighed er hjerteblod, men
ellers er der også plads til forskellighed, siger Lars Overvad Nielsen.

NORDJYSKE fik en rundvisning på grunden, der kan blive nyt hjem for et
levefællesskab. På træstubbene sidder projektmagerne Lars Overvad Nielsen og
Kaj Henriksen. De er flankeret af Jens og Hanne Riise Dalgaard, der købte grunden
på Blåkildevej for to år siden.

Den otte hektar store grund på Blåkildevej 47 står naturskøn med vilde planter og
buske mellem kornrækkerne.

Grunden på Blåkildevej har sin egen skovsø. Ud over at pynte kan den bruges til at
vande den skovhave, som skal forsyne beboerne i levefællesskabet med bær,
nødder og grønt.
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