BORGERPLAN

FOR

LANDSBYEN NØDDELUND
Udarbejdet ultimo 2006

Nøddelund er en lille Landsby – men rimeligt centralt placeret ved vejen mellem Bjerringbro og
A 26 ( ved Kongensbro ) – som det ses her er der gårde – og desuden mindre Landbrug med,
og uden jord, samt enfamiliehuse.

Side 1

Vejen mod Bjerringbro

Vejen mod Kongensbro

Luftfotokort over Nøddedelund ( Vi kan her se, at Nøddelund består
af gårde og huse )
Indholdsfortegnelse:
Side 1. Borgerplan – Nøddelund – billede fra indfaldsvej mod Landsbyen Nøddelund.
Side 2. Luftfoto af Nøddelund - og Indholdsfortegnelse – Ønsker til Nøddelund.
Side 3. Kommunekort over Bjerringbro kommune – nu en del af Viborg ny Storkommune
Billeder fra området
Side 4. Historie – Nutid - Billeder fra Nøddelund området
Side 5. Præsentation for Borgerne – Efterskrift
Ønsker til Landsbyen Nøddelund.
Forsamlingshuset i Nøddelund findes ikke mere – i flere år var det ejer og udlejer en privat person. Derfor er der fremsat ønsker i Landsbymøde regi om, at der kunne etableres et ” grønt areal
” med en Petangue bane i Nøddelund og også en bålplads, som lidt kompensation for manglende
samlings-sted. Løbende sker der en landsbyforskønnelse og en renovering – som forhåbentlig
fortsætter. Vedligeholdelse af skiltning og blomster ved indfaldsveje.
Side 2

Tindbæk
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Kommunekort - Nøddelund er placeret i det sydøstlige hjørne af Bjerringbro Kommune – og
den nye Viborg Storkommune.

En renoveret ejendom - mellem Nøddelund og Sahl
Nøddelund samarbejder på flere områder sammen
med Sahl og Gullev. Således at der er visse fælles
ting, som man kan hjælpe hinanden med – erfaringsmæssigt.

Vindmøller er også en del af billedet i området.

Der var et Fremtidsværksted – hvor man sammen
med Sahl og Gullev diskuterede fremtiden og de
muligheder, man så for landsbyerne i området.

Side 3

Historie ( Nøddelund )
Den første del navnet kommer af ordet ”Nød ” – og endelsen ”Lund” betyder ”lille skov”
Første gang man støder på bostedet er i 1415.
Før selvejet var der i Nøddelund 6 gårde, der hørte under godset Ormstrup – Jorden blev udskiftet i 1781 og igen i 1803.
I Gullev sogn er der en gravhøj – Kettinghøj i skellet mod Sahl. En langhøj og 40 gravhøje er
sløjfet eller ødelagt.
Et ornamenteret bronzesværd er fundet i Bøgeskov.
Der kendes ikke til, at der er helligkilder ved Landsbyen.
Nutid ( Nøddelund )
Der er ca. 18 husstande i Nøddelund med ca 50 indbyggere ( indenfor byskiltene )
Landsbyen består af gårde – nedlagte mindre landbrug – og enfamiliehuse.
Der er en smed i byen – men ingen butikker – og intet forsamlingshus.
Fra Bjerringbro er der flere busforbindelser.
Der er ingen foreninger i Nøddelund.
Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere –
idet oplægget hænges op på opslagsstan-der
– eller uddeles i landsbyen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift og skal fremsendes til:
Arne E. Jørgensen ( Landsbykæden )
Tlf. 8665 8270
Mail: dic-aej@post6.tele.dk
En af gårdene i Nøddelund.

Oplægget fremsendes til kommunen i jan. måned 2007

Side 4

Efterskrift:
Efter modtagelse i Bjerringbro Kommune fremsendes planen til Viborg Ny Storkommune
til Erhvervs - og Udviklingsudvalget.
Eventuelt kan der på grund af tidsforløbet ske mindre ændringer og omprioriteringer i fremsendte materiale – men det tror vi på kan afklares med Planlægningskontoret i Viborg Ny Storkommune.
Landsbyen Nøddelund - og Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte og papirer fra Nøddelund
Udarbejdet af Landsbykæden
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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