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Ny Blaakilde i Hobro kan få klimagrøn navnebror i
Arden

 21. juni 2019, Nordjyske Sti�stidende Himmerland, Sektion 1, Side 8, Line Lykkegaard Skou line.skou@nordjyske.dk..., 402 ord,

Id: e73e960e

BOLIGER: Økonomiudvalget opfordrer projektgruppe til at
arbejde videre med et selvforsynende levefællesskab i
Arden, der har fået navnet " Blåkilden".

ARDEN: Boligprojektet Ny Blaakilde i Hobro kan meget vel
få sig en navnebror i Arden.

Politikerne i Mariagerfjord Kommunes økonomiudvalg er
netop blevet præsenteret for planer om et levefællesskab
med navnet Blåkilden.

En gruppe projektmagere fra Aalborg ønsker at opføre et økobofællesskab med
klimavenlige nul-energi huse på en otte hektar stor mark ved Blåkildevej 47 i Arden.

Beboerne bliver selvforsynende med en skovhave og skovlandbrug med dyr, ligesom
der skal gøres plads til små private erhverv.

-Vi har givet dem signal til at arbejde videre med projektet.

Alle i udvalget er meget positive. Vi synes, det er et meget spændende projekt, siger
borgmester Mogens Jespersen (V).

-Det kan godt være, at det bliver lidt forvirrende med to Blåkilde-projekter, og der
kunne godt være nogle, der kom til at blande det sammen.

Men det blander vi os ikke i. Det må de som ejere og projektmagere beslutte, siger
Mogens Jespersen.

Han hæ�er sig ved, at der er tale om CO2-neutrale kvalitetshuse.

-Det bliver ikke ligesom Friland nede på Djursland, hvor det er halvt jordhuler.

Nu kritiserer jeg Friland. Det skal jeg ikke, for de lever jo, som de gerne vil.

-Men her er der tale om store, fine huse, der er meget miljøvenlige. De kommer til at
koste noget at opføre, men så bliver der til gengæld ingen dri�somkostninger eller
miljøpåvirkninger, siger Mogens Jespersen.
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Husene skal e�er planen opføres på byråds-og økonomiudvalgsmedlem Jens Riise
Dalgaards jord.

Da sagen blev behandlet i økonomiudvalget, var Jens Riise Dalgaard inhabil og gik
uden for døren.

Projektmagerne har lagt vægt på, at Arden har skov og en god infrastruktur, fortæller
Jens Riise Dalgaard.

-Det er dejligt, at udvalget er positive. Nu kan der arbejdes videre, og der kan sættes
en arkitekt på og skabes en god gruppe af familier, der vil være med. Det bliver et
bæredygtigt samfund på alle mulige måder, der tager udgangspunkt i FN's
verdensmål.

-Man skal kunne bo relativt billigt uden store lån, og husene bliver CO2-neutrale med
solceller og husvindmøller, siger Jens Riise Dalgaard.

Borgmester Mogens Jespersen fortæller, at kommunens planafdeling nu vil tage
kontakt til projektgruppen og få skitseret projektet nærmere.

-Grunden ligger i landzone og skal ændres til byzone.

Senere skal der laves en lokalplan, men det bliver ikke her og nu. Jeg ved, at
projektgruppen også gerne vil ud og have fat i lidt flere medlemmer først, så jeg tror,
det kommer til at passe godt, siger han.

Jens Riise Dalgaard, medlem af byrådet og økonomiudvalget, kender
projektmagerne og har stillet sin jord ved Blåkildevej 47 til rådighed for projektet.
Han gik uden for døren, da sagen blev behandlet i økonomiudvalget. Arkivfoto:
Torben Hansen

Projektmagerne har lagt vægt på, at Arden har skov og en god infrastruktur.
Arkivfoto: Claus Søndberg
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modtagne overskri�- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al
anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal a�ales skri�ligt med Infomedia.


