Til
Medlemmer af Økonomiudvalget i Vesthimmerlands kommune.

Vi sender hermed en ansøgning med ønsket om køb af jord, til etablering af byggegrunde i Blære. Arealet
ligger på Blomstermarken, og er på ca. 4.000 kvadratmeter (ca. 4 -5 byggegrunde alt efter størrelse). Vi har
henvendt os til Jørgen Jacobsen, som ejer jorden, han vil gerne sælge til formålet.
I Blære har vi nedsat en arbejdsgruppe under Beboerforeningen, som har til formål at få etableret
byggegrunde i Blære. Både kommunale- og private byggegrunde. På nuværende tidspunkt har et ægtepar i
Gl. Blære meldt ud at de godt vil sælge jord til formålet. De har indtil nu fået 3 henvendelser fra borgere
som ønsker at bygge.
Arbejdsgruppen har også fået henvendelser fra borgere som ønsker at bygge på Blomstermarken i Blære. Vi
ser det som en stor fordel for de borgere som vil bygge, at grundene er byggemodnet, og lige til at gå til at
bygge på, altså en kommunal byggegrund. Arealet på Blomstermarken er udlagt i kommuneplanen som
mulighed for byggegrunde. Kloak ledningsnettet ligger lige i kanten af arealet og det er derfor let at
byggemodne.
Vi kan se, at andre kommuner omkring os, er ved at profilere sig på salg af kommunale byggegrunde i
landsbyerne. Med den udvikling, hvor vi ser en tendens til at flere og flere søger den friske luft på landet,
lokalt nærvær og en mindre stressende hverdag, synes vi at Blære i Vesthimmerland har meget at byde på.
Med de mange henvendelser vi har fået fra borgere, håber vi at I vil se positiv på vores ansøgning om at få
kommunale byggegrunde på Blomstermarken i Blære.
Vores arbejdsgruppe står klar til at hjælpe med at få flere til at bo og bygge i Vesthimmerland.
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