.
.
.

2 Himmerland

Mariagerfjord
Telefon 98527000 E-mail mariagerfjord@nordjyske.dk
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

NORDJYSKE Stiftstidende Fredag 22. maj 2015

Tyven stjal en antik pistol
MARIAGER: En villa, der ligger på Hadsundvej i Mariager, har haft

ubudne gæster. Indbruddet er sket onsdag mellem klokken 8 og
12.45, oplyser Nordjyllands Politi. Tyven har gennemrodet villaen
og stjålet nogle smykker. Derudover også et antikt våben, en pistol.

Hadsundkanalen
STOP: Økonomiudvalget vil ikke acceptere merprisen for kanalprojektet
Af Asbjørn Hansen
asbjoern.hansen@nordjyske.dk

HADSUND: Efter det skuffen-

Muren ved en mole på havnen i Øster Hurup er gjort klar til, at
børnene kan boltre sig kunstnerisk på den havblå baggrund.

Foto: Ejlif Rasmussen

Børn får lov at
male på muren
ØSTER HURUP: Et tre dage

langt kunstprojekt, målrettet børn, indgår i et arrangement på havnen i Øster
Hurup lørdag 30. maj.
Jane Wieben og Kathrine
van Godt er primus motor i
projektet, der er kommet i
stand som et samarbejde
mellem havnen, ”Børns
møde med kunsten”, Havbakkeskolen og Mariagerfjord Kulturskole, hvor de
to virker som billedkunstlærere.
Overskriften er ”Havets
Magi”, og der tages hul på
projektet torsdag 28. maj,
hvor elever fra 4. klasserne
udsmykker et stykke betonvæg på havnen.

Fredag vil førskolebørnene fra lokalområdets børnehaver sammen med
kunstnerne dekorere havnens legeplads med fisk og
væsner fra havet.
- Lørdag, hvor havnemiljøet også fyldes med musik
og festlige indslag fra mange tilmeldte bands, indbydes der til åben workshop
på havnen mellem kl. 11
og 16. Her kan alle børn og
unge fra hele kommunen
deltage i den store udsmykningsopgave, fortæller de to billedkunstnere.
Der er ingen tilmelding.
Man møder blot op på selve dagen iklædt praktisk
tøj, som tåler maleklatter.

Hårdt vejr på
Bagsværd Sø
HADSUND: Hårdt vejr tillod

kun roning den ene af dagene ved årets første regatta på Bagsværd Sø, men
Hadsund Roklub opnåede
adskillige flotte resultater.
Blandt andet udklasserede William Wisholm og
Mathias Danmark i dobbeltsculler de nærmeste
konkurrenter fra Roskilde
og Holstebro med hele 12
sekunder og bragte sig meget tættere på en endelig
udtagelse til årets juniorVM i Rio.
I pigernes dobbeltsculler
vandt Sofie Mathiesen.
De ældste juniorers singlesculler havde deltagelse
af et meget stort antal roere. Fra Hadsund vandt både Mikkel Knudsen hos
drengene og Liane Vestergaard hos pigerne bronze i
A-finalen trods status som
junior B-roere.

I junior B-klassen fik en
ny konstellation fra Hadsund Roklub med Thomas
Knudsen og Mathias Filtenborg en flot debut med
bronze i dobbeltsculler,
mens Ida Blomstrand
blandt de yngste juniorer
vandt sølv i både single- og
dobbeltsculler.
I seniorklasserne fik
Hadsunds Jens Noll og
Andrej Lawetz (Aarhus Roklub) en fin opvarmning til
EM i Poznan, hvor de stiller
op i dobbeltsculler letvægt.
På Bagsværd stillede de op
i tung klasse og måtte se
sig slået af dansk ronings
stærkeste hold i denne
bådtype.
I singlesculler vandt Peter Rytter Munk bronze,
mens letvægtsroeren Trine
Toft Andersen i den tunge
klasse blev nummer 5.

de licitationsresultat er kanalprojektet i Hadsund nu
igen lagt i dok, denne gang
af Mariagerfjord Kommunes
økonomiudvalg.
Udsigten til at betale omkring 2,3 millioner kroner
ud over de budgetterede 7,5
millioner kroner huer ikke
udvalget, der heller ikke ser
de store muligheder i at forhandle projektet og dermed
prisen ned, sådan som et
flertal i teknik- og miljøudvalget har foreslået.
- Vi kan ikke bruge de bud,
vi har fået, til noget. Det bli-

ver alt for dyrt, og vi har ikke
pengene til det, fastslår
borgmester Mogens Jespersen (V).
Kanalen skal udgøre livsnerven i den nye bydel, skiftende byråd igennem mere
end 10 år har arbejdet på at
få etableret ved den tidligere
trafikhavn i Hadsund, men
alle hidtidige forsøg på at få
ledt vand ind på det gabende
tomme areal er strandet.
Da den første lokalplan
blev vedtaget i 2006, var
tanken, at kanalbyggeriet
skulle finansieres ved salget
af byggegrunde, men den
strategi blev opgivet i 2012,
da det i den mellemliggende
periode ikke var lykkedes at

få solgt noget som helst.
I stedet besluttede byrådet
at forsøge at få slået hul på
bylden ved at gå forrest og
lade kommunekassen lægge
ud for projektet i forventning om, at indtægterne fra
grundsalg så kunne komme
senere.
Men selvom kanalprojektet i den forbindelse blev reduceret ganske voldsomt,
synes også den strategi at
være slået fejl.
Senest er altså på grund af
en licitation, der på flere
måder gik alt andet end forventet.
Således har man også i
økonomiudvalget funderet
på, hvordan seks ud af ni -

heriblandt erfarne entreprenører - tilbudsgivere kunne
lave stort set identiske og
helt grundlæggende fejl.
- Jeg har gransket lidt i det
og kan se, at et af vores rettelsesblade i udbudsperioden indeholder et forslag til
tidsplan, og det kan måske
ikke udelukkes, at nogle kan
have fået den opfattelse, at
så var dét nok på plads. Men
hvordan store, erfarne selskaber kan undlade at medsende en tro- og loveerklæring, som er et standardkrav
ved den slags udbud, dét er
en gåde. Det bedste bud på
en forklaring, jeg har fået,
er, at de må have sat yngste
mand i firmaet til opgaven,

Hvordan gør Arden
sig spiselig og lækker
SEMINAR: Byen lægger an til visionsudviklingsdag i juni, hvor blandt andet
det påtænkte skovboligområde mellem Roldvej og Birkevej vendes og drejes
Tekst og foto: Jesper Poulsen
jesper.poulsen@nordjyske.dk

ARDEN: Hvordan gør man Ar-

den spiselig og lækker, så det
er til at se og forstå for boligsøgende familier - og således, at byen kan sælge boliger tæt på skoven?
Ellers sagt mere direkte:
Hvordan spreder man det
gode budskab, at Arden som
familieby har mindst lige så
meget at byde på som, Skørping - men til væsentligt billigere huspriser?
Den vender vi tilbage til.
I uge 25 eller 26
Kanhænde, arkitekter og andre eksperter fra Dansk Bygningsarv leverer en håndfuld gode råd, når den i uge
25 eller 26 deltager i en visionsudviklingsdag for borgerne i Arden.
Den nøjagtige dato for dagen kendes endnu ikke, men
meldes snart ud.
Inden da sender Dansk
Bygningsarv fodfolk rundt i
Arden for at observere, notere og på visionsudviklingsdagen rapportere, hvilke

Området bag Birkevej udgør den nordvestlige grænse i det påtænkte område.
muligheder man ser i stationsbyen.
- Og ved den lejlighed er
det meget, meget vigtigt, at I
møder velforberedte op med
gode input, for det er her, vi
afgiver startskuddet for den
udviklingsplan for byen, vi
jo har talt meget om, opfordrede planlægger Allan Hassing fra Mariagerfjord Kommunes Center for Plan, HR
og Udvikling.
Trække skoven ind til byen
Han var gæst efter general-

forsamlingen i Fællesrådet i
Arden, der via bestyrelsesmedlem Arne Arildsen
prompte tilbød sig som sparringspartner for kommunen.
Fællesrådet (gen)opstod
for to-tre år siden med særlig
fokus på at ville skabe samhørighed mellem by og skov
i byens nordvestlige ende - i
et område på 12-13 hektar
mellem Roldvej og Birkevej.
Den mulighed opstod, fordi staten arvede afdøde Frode Lyngsøs rummelige jord-

lod mellem Rold og Arden.
Den jord vil Naturstyrelsen gerne rejse skov på, men
man er villig til at bytte jord
med kommunen, hvis den
vil gøre alvor af fællesrådets
stærke ønske om at trække
skoven ind til byen.
Og det vil kommunen gerne, fornemmer Allan Hassing.
Går det, som han håber,
kan en lokalplan for op mod
100 skovnære boliger ligge
klar i sommeren 2016.
Langt billigere end Skørping
- Ikke på én gang - men etapevis. Men hvordan skal
skov og by hæftes sammen.
Og hvilke lokale fortællinger
kan vi hæfte på byen, som
gør, at folk udefra vil synes,
at Arden er det rigtige sted at
slå sig ned.
Ægteparret Christian og
Christina Ulrich bosatte sig i
Arden for otte år siden. De er
ikke i tvivl.
- Skørping var alt for dyr at
bygge hus i for os som nyuddannede, så vi rettede blikket mod Arden med meget
lavere grundpriser.

