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BÆLUM  

 

 

 
 
Borgerne i Bælum ønsker at bygge et butikshus, der skal rumme byens dagligvarehandel sammen med 
lokale producenters varer, en masse kultur og være et samlingssted for byens borgere i dagliglivet. 
Butikshuset bliver opført af et ejendomsselskab ejet af borgerne og lejes så ud til et driftsselskab ejet af 
købmanden.  
 
For at forstå behovet herfor er det vigtigt at forstå Bælum.  
 
 
Lidt om Bælum 
I den sydøstlige del af Himmerland omgivet af lyngklædte bakker, masser af skov og mose ligger smukke 
Bælum med møllen som et karakteristisk vartegn for byen.  
 
Bælum har alt, hvad der skal til for et bosætningssted og med kun 20-25 min.´s kørsel til Aalborgs syd- og 
østlige erhvervs- og vidensområder.  
 
Bælum er en ressourcestærk og velfungerende landsby med folkeskole til 9. kl., SFO og børnehave, 
efterskole, ældrecenter, et rigt foreningsliv og et stærkt lokalt handelscentrum byens størrelse taget i 
betragtning.  
 
Det snoede og hyggelige gadeforløb i det smukke, kuperede og skovbevoksede landsskab bevirker, at 
Bælum har en meget høj herlighedsværdi. Byen har mange smukke og karakteristiske bygninger, som er 
vedligeholdt med respekt for den oprindelige byggestil.  
 
Der er ca. 800 indbyggere og 350 husstande i byen. Bælum ligger i Rebild Kommune og er af kommunen 
udpeget til Vækstby. For mange borgere i Bælum er det fællesskabet, de sociale relationer og trygheden, 
der betyder meget. Det har samtidigt også stor betydning, at byen er levende, og at der er mulighed for at 
foretage de daglige indkøb samt deltage i mange forskellige aktiviteter, at der er en god og velfungerende 
skole og attraktive børnepasningstilbud. 
Endelig betyder adgangen til de fantastiske naturoplevelser meget for byens borgere.  
 

 
Hvem bor og flytter til Bælum?  
Byen ligger med en forholdsvis lille pendlingsafstand til flere større byer. Der er ca. 30 km til Aalborg og det 
samme til Hobro. Der er ca. 40 km til Randers, og 85 km til Århus. Hadsund ligger 15 km fra Bælum.  
Der findes kun enkelte større arbejdsplader i byen, som maskinfabrik, større jord-, skov- og landbrug og 
dagligvarehandel, så mange af byens borgere pendler til bla. ovennævnte byer i dagtimerne.  
 

BUTIKSHUS 
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Indbyggertal i Bælum 

Huspriserne i byen, sammenlignet med de nærliggende større byer, giver mange friheden til 2 biler, og da 
de fleste af ovennævnte byer kan nås uden at blive fanget i myldretrafik, så er der ikke megen ekstra tid, 
der medgår, selvom der skal køres lidt flere km end ved en bosætning i eller ved en af de større byer.    
 
Der er mange børnefamilier såvel som unge, midaldrende og ældre, der ønsker at leve i og bruge byens 
mange tilbud indenfor både skole- og fritidsordninger, ældreområdet, de mange kulturperler i byen, den 
fantastiske natur der omgiver byen med masser af muligheder for oplevelser og aktiviteter, og de mange 
foreninger, og ikke mindst mange lokale sportstilbud med stor opbakning, der tegner byen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Byen har haft et stabilt befolkningstal på ca. 800 indbyggere de sidste mange år. Der har ikke været den 
affolkning, som mange andre landsbyer i Danmark har været præget af de sidste år.   
Det er en kæmpe styrke for byen og et vilkår, som vi er bevidste om og vil arbejde ihærdigt for at fastholde 
og udvikle på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byens handelscentrum = Byens dagligvarehandel:  
Væsentligst for byens fremtidige udvikling er, at byen bevarer sin dagligvarehandel.  
Byens købmand Sten Jensen har drevet dagligvarebutik i Byen siden 2006, hvor kan købte den gamle og 
allerede da velfungerende købmandsbutik i den gamle Købmandsgaard på Østergade. Butikken har 
fungeret som en SPAR butik i de sidste mange år. Da Sten Jensen købte butikken i 2006, havde den en årlig 
omsætning på 13,6 mio. kr – denne omsætning er løbende gennem årene forøget, og der forventes en 
omsætning på ca. 20 mio. i 2014.  
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Butikken bugner af varer og nye tiltag, der skaber mere og mere omsætning herunder stor frugt- og 
grøntafdeling, bagerafdeling, blomster og isenkram.  
Butikken fungerer også som et kulturelt mødested for områdets borgere, hvor man kan blive oplyst om 
hvad der foregår i området bla. ved opslag samt foreninger mv. der tager opstilling i og omkring butikken.  
I valgkampe er det også her, politikerne mødes og informerer borgere via deres opslag og formidling. 
 
Butikken er en aktiv medspiller i alt, hvad der foregår i byen og tager ofte initiativ til mange nye tiltag. 
Butikken sælger i dag flere lokalproducerede varer såsom kartofler, kød, frugt, delikatesser m/v fra flere af 
områdets producenter. Butikken har netop investeret i bake-off, så der nu er friskbagt brød til borgerne i 
byen hver dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butikken besøges af 400 - 500 personer/ekspeditioner og har i spidsbelastninger op til 900 ekspeditioner 
daglig. Ved lukningen af Spar Nords pengeautomat i 2012 samlede butikken i løbet af en uge 850 
underskrifter ind for at bibeholde denne. Den blev alligevel lukket og nu fungerer købmanden også som 
bank, hvor kunderne kan hæve kontanter, indløse checks mv. Mange ældre i byen er glade for denne 
mulighed. Endvidere yder butikken mange andre services, så som medicinudlevering, pakkepost mv. 
 
Lokalerne er butikkens største begrænsning, både mht. udstillingsplads og lagerplads. Som det ses på 
billederne, så er det gamle bygninger med dårlige adgangsforhold for de store lastbiler mv. 
Parkeringsmulighederne er tilsvarende dårlige, og idet butikken er rigt besøgt, holder der oftest biler langs 
vejen i begge retninger, hvilket ikke er optimalt, hverken når kunderne kommer med indkøbsvogne og mht. 
sikkerheden for kunder og forbi-kørende trafikanter.  
Der er ingen ombygnings-/tilbygningsmuligheder i de eksisterende rammer og på den eksisterende grund.  
 
Købmand Sten Jensen har løbende gennem årene arbejdet  
med at etablere en ny dagligvarebutik i byen. I 2011,  
efter massiv opbakning fra byens borgere, og en ændring af  
kommunalplanen, fik han mulighed for at købe et stykke jord af  
Kommunen. Jordstykket ligger langs hovedgaden Vestergade,  
tæt på skoler og ældrecenter og meget mere synligt og  
logistisk rigtigt ift. at drive dagligvarebutik.  
Købmanden havde allerede da, et komplet prospekt med  
budgetter, markedsanalyse og forretningsplan på plads.  
Ligeledes havde han et færdigt projekt til den nye butik og  
modtog byggetilladelse herpå i 2012.  
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Han igangsatte umiddelbart herefter gravearbejdet i 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter gik arbejdet i stå, idet der opstod uventede udfordringer med den aftale, der på daværende 
tidspunkt var lavet med COOP-Danmark omkring byggeri af en ny Fakta-butik.  
En sag, der ikke har noget med mulighederne for en etablering af anden butikskæde i byen at gøre, men 
som bremsede gennemførelsen på daværende tispunkt.      
 
Efter dette har købmanden seriøst fortsat arbejdet med etableringen af en ny butik, og der arbejdes nu i 
stedet på at etablere en ny stor Spar-butik på grundstykket. Etableringen vil betinges af en 20 årig 
uopsigelig lejeaftale med købmanden, der igen dækkes af med en garanti herfor på 10 – 15 år fra kæden 
der samhandles med. Realiseringen fordrer nu ”kun” at planerne om at bygge en ny butik på grundstykket 
på Vestergade realiseres. Grunden er købt, anlægsarbejderne er igangsat, byggetilladelsen er i hus og 
købmanden, der vil realisere projektet, er Sten Jensen, som har været købmand i byen siden 2006 og 
kender både nuværende og potentielle kunde- og markedspotentialer.  
 
Byens borgere støtter allerede nu meget gerne den dagligvarehandel, der for nuværende er i byen og 
lægger mange af sine dagligvarehandler her allerede. Der vil dog ved en udvidelse af butikkens sortiment 
være et større potentiale for mersalg, ligesom der vil være mulighed for at tiltrække endnu flere kunder fra 
de omkringliggende byer, som Bælum ligger helt centralt for kørsel imellem. Byen har desuden mange 
gennemkørsler af turister, der skal gæste det nærliggende ferieområde på Østkysten.  
 
Anlægsinvesteringen vil andrage ca. 10 mio. incl. grund og anlægsarbejder.  
Opgaven er at skaffe en finansiering af den forestående byggeinvestering således, at der kan tilbydes en 
årlig leje, der ligger på et niveau, der vil være muligt at realisere med det markedspotentiale der kan 

Nuværende placering  

Østergade 

Erhvervet grund til 

nybyg - Vestergade 



5 
 

forventes. Der er nemlig trods gode etablerede og potentielle kunderelationer ikke mulighed for at øge 
omsætningen til niveauer svarende til fx det en større butik i en storby kan skaffe. Det skal derfor grundet 
placeringen i en relativt mindre by, søges at holde etableringsomkostningerne og forrentningen af den 
kapital, der skal betales tilbage så lav som muligt.  
 
Derfor er der etableret en arbejdsgruppe for Bælum Butikshus, der arbejder med muligheder for 
realiseringen af dette udviklingsprojekt i Bælum.  
 
Det er vigtigt for arbejdsgruppen, at der etableres et butikshus, der signalerer noget særligt.  
Butikshuset skal passes ind i de omgivelser, som den nye placering vil få, og både det ydre og indre må også 
gerne være spændende, overraskende og indbydende. 
 
Den udvidelse, der med etableringen af Bælum Butikshus er planer om, vil ud over dagligvarehandelen 
rumme plads til eksponering af de mange lokale producenters varer, som kød, grønt, delikatesser, 
håndværk mv. Det er tanken, at disse lokale varer også skal sælges gennem købmanden, men gennem 
etableringen af et særskilt område hertil, vil der komme endnu større eksponering af disse lokale varer. Der 
skal i samme område rummes den nuværende veletablerede blomsterafdeling, isenkramafdeling samt den 
nyåbnede bake-off afdeling. Der vil i dette område også skulle rummes en café, og dermed mulighed for 
både socialt samvær og afvikling af begivenheder i endnu større stil, end det har været muligt i de 
nuværende rammer. Det er ligeledes tænkt at det kan være et udstillingsområde for lokale kunstnere osv.  
 
Der er endnu ikke udarbejdet endelige planer og tegninger på denne særlige indretning og ydre udformning 
af Bælum Butikshus.   
  

Realiseringen:  
 
Opførelsen af Bælum Butikshus skal realiseres gennem etableringen af et selskab med navnet Bælum 
Butikhus ApS. Dette selskab får egne vedtægter og formålsparagraffer, der sikrer investeringen og 
anpartshaverne. Selskabet skal ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse og direktør. Det er dette 
selskab der skal stå for opførelsen af Butikshuset, og finansieringen heraf er tænkt gennemført på 
nedenstående vilkår:   
 
Realkreditlån:  
Der forventes at kunne opnås 60% finansiering gennem Realkreditlån, svarende til ca. 6 mio.  
Restfinancieringen på ca. 4 mio. søges realiseret gennem flere muligheder:  
 
Borgeranparter: 
Der udbydes 1000 anparter pålydende en værdi på kr. 2.500,- Det kan give selskabet en umiddelbar 
egenkapital på 2,5 mio. kr. Antallet kan hvis efterspørgslen bliver større let udvides.  
Købmanden / dennes nærtstående familie har på forhånd tegnet sig for 200 stk. svarende til 0,5 mio. kr.   
Bevæggrunden for alle investorerne skal være en realistisk tilgang til, hvor meget en dagligvarebutik vil 
betyde for dagligdagen i byen, men også for huspriserne samt mulighederne for at tiltrække nye beboere til 
byen. Der er ingen tvivl om, at en helt ny dagligvarebutik vil være et kæmpeaktiv og signalere masser af 
fremtid for byen, mens en evt. nedlukning af den gamle butik efter en periode, hvor det efterhånden er 
blevet så urentabelt og logistisk umuligt at drive butik i den gamle købmandsgaard, vil betyde det 
modsatte. Huspriserne vil typisk falde med i gennemsnit ca. 200.000,- og skolen kan være truet, mens det 
nye butikshus tværtimod vil kunne øge huspriserne og udviklingen af byen.   
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Afkastet af sådanne anparter vil foruden det væsentligste – nemlig øgning af huspriserne, kunne f.eks. være 
en fordelsklub med særlige tilbud fra købmanden, værdicheck e.l. Desuden vil man kunne deltage i årets 
generalforsamling mv. 
 
Arbejdsgruppen har gennemført det første borgermøde om ideen og på baggrund af en meget stor 
opbakning, vurderes der at være et stort incitament for borgerne til at investere i anparter i det nye 
butikshus efter formåen, men realistisk så er det ikke alle der har muligheden herfor og vi er nødt til også at 
arbejde med andre muligheder for at realisere projektet.  
   
Borgerinvesteringer som garantikapital:  
Det vil sandsynligvis blive behov for yderligere investeret kapital, og en sådan skal for at være realistisk 
kunne forrentes med en sats, der er større end den opnåelige andre steder. Det kunne f.eks. være en fast 
årlig forrentning af investeret kapital. Kapitalen vil være bundet i ejendommen og vil ikke kunne frigives 
indenfor en fastlagt årrække. Dog skal denne andel søges holdt så lav som mulig, idet forrentningen heraf 
forventeligt vil øge huslejen på den nye ejendom.  
 
Fondsstøtte mv. :  
Der er flere relevante steder der kan søges støtte i sådanne projekter, herunder:  
LAG – Den europæiske landbrugsfond, for udvikling af landdistrikterne.  

Nykredit Fond, Tuborgfonden osv.  

 

Mere om Bælum:  
 
Bælum rummer rigtigt mange stedspecifikke kulturelle og naturmæssige perler, der er med til at 
fremtidssikre udviklingen og projektet:  

 

Bælum Mølle 
Når man kommer ad vejen vestfra ind mod Bælum, umiddelbart før man når bygrænsen, vil man på venstre 
side kunne se et ret enestående og særpræget landskab bestående af nogle meget høje bakker med en 
bevoksning af lyng og nålebuske. 
  
Disse hedder i daglig tale Møllebakkerne, og her er de to højeste punkter i Bælum sogn (ca. 60 meter over 
havet) Hejrebakken og Præstens Høj.  
Disse benævnelser er forlængst gået i glemmebogen, og spørger man i dag en Bælum beboer om, hvor 
Hejrebakken og Præstens Høj ligger, vil vedkommende ikke kunne svare, idet de nu kun kendes som 
Møllebakkerne.  
På den østligste bakke (Præstens Høj) ligger en af Nordjyllands smukkeste og bedst bevarede vindmøller 
Bælum Mølle, oftest kaldt den stolteste og videst synlige af alle Himmerlands møller, idet den i klart vejr 
kan ses fra samtlige sogne mellem Rold Skov og Kattegat. 
Det bør også nævnes, at den vej, der fører op til møllen, er en rest af den gamle Aalborg-Hadsund landevej, 
som blev nævnt første gang i midten af 1400-tallet. Der findes flere steder på egnen rester af denne vej, 
som kun har været en hulvej med et par dybe hjulspor. 

 

 

  



7 
 

Bælum Sønderskov 

Bælum Sønderskov med de smukke høje bøgetræer.  
Skoven er en offentlig skov og har været brugt som  
lystskov af borgerne i Bælum gennem mere end  
hundrede år. Centralt ligger den gamle Bælum Skovpavillon,  
som fungerer som selskabslokale, koncertsted m.m.  
Skovpavillonerne er et levn fra turismens barndom.  
Jernbanernes åbning gav det bedre borgerskab i  
byerne mulighed for at tage på længere udflugter  
til naturskønne områder.  
Fra Bælum station var der kun få hundrede meter til pavillonen. 
200 meter sydvest for pavillonen er en lille bæk stemmet  
op til en idyllisk skovsø, oplagt til et rast.  
Her er en smuk udsigt over dalen med enge og moser omkring  
Bælum Bæk. På dalens modsatte side anes forløbet af den 
tidligere Aalborg - Hadsund jernbane, i dag en populær cykelrute.  
En sti fører langs søen til helligkilden Sct. Luris kilde, der første gang  
er nævnt i 1500-tallet. Kildedyrkelsen og troen på vandets helbredende  
kraft rækker dog helt tilbage til bronzealderen, ja måske endnu  
længere tilbage.  
 

Bælum Sønderskov er, som den smukke store bøgeskov den er, et yndet udflugtsmål og et kæmpeaktiv for 
byen, med mulighed for såvel vandre- som løbeture mv. Der er afmærkede ruter hertil og også til bla. 
Mountainbikes og rideture.  

http://www.roldskov.info/Madum_Sø-_Wiffertsholm_og_Bælum_Sønderskov-594.aspx 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.roldskov.info/Madum_Sø-_Wiffertsholm_og_Bælum_Sønderskov-594.aspx
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Bælum Skovpavillon 

Bælum Skovpavillon ligger i hjertet af Bælum Sønderskov  
og er en perle for sig. En smuk gammel bygning fra 1956,  
der ligger i skovlunden omgivet af store bøgetræer og en  
stor åben plads, med amfiteater, bålplads, legearealer mv.   
 
Der afholdes løbende koncerter med mange af de kendte  
kunstnere, f.eks. Lis Sørensen, Hanne Boel  
og Lars Lilholt har nyligt spillet og sunget her.  
 
Pavillonen lejes også ud til private arrangementer og  
er stort set udlejet hver weekend mere end 1 år frem.  

 

Østkystruten  

Bælum var i fordumstid en større handelsby med egen jernbanestation. Denne gamle banesti er nu 

omdannet til en smuk cykelrute, Østkystruten. Her kan man køre mod syd og kommer gennem Solbjerg, 

Veddum, Skelund og Hadsund. Man kan køre mod nord og kommer igennem Kongerslev, Lille Vildmose mv. 

for til sidst at ende i Aalborg.  

 

Banestien kan benyttes til både cykelsti, rulleskøjteløb, skateboard, ridning mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bademuligheder 

Som det ses af ovenstående kort, så er der ikke langt til havet fra Bælum.  
Man kan både cykle og køre dertil i bil på kort tid. Ca. 14 km, så kommer man til østkystens nok bedste 
badeby, Øster Hurup, hvor de børnevenlige stande langs Kattegat findes. Her er masser af sommerhuse og 
masser af turister fra både Norge, Sverige og Tyskland såvel som Danmark naturligvis. Mange af disse 
turister kommer netop igennem Bælum, når de kommer fra Vest og Nord og er derfor også med til at skabe 
forøget omsætningsmuligheder i Bælums Butikshus.  



9 
 

Bælums og områdets Herregårde 

Lige ved Bælum By ligger to legendariske og historiske herregårde Dragsgaard & Gl. Wiffertsholm, hvorfra 
der bla. arrangeres jagtridning i den smukke skov og hede, der ligger op ad Bælum Sønderskov.   

 

 

 

 

 

Ikke langt fra Bælum-området ligger endnu flere smukke gamle herregaarde og godser, herunder 
Kongstedlund, Randrup, Vorgaard Hovedgaard osv.  

 

Institutioner og aktiviteter i Bælum By:  

Bakkehusene 
 
Bælum har sin egen folkeskole med elever fra  
0 – 9 kl. Der er pt. 357 elever på skolen, og der  
kommer børn hertil fra bla. Blenstrup og Solbjerg.  
Skolen blev i 2009 om- og tilbygget for 17 mio.  
med bla. nye klasselokaler og lærerværelser mv.  
Desuden rummer skolen en SFO med plads til 80  

børn i alderen 6 – 10 år.   

 

 

Bondegaardsbørnehaven:  

 

Bælum har en dejlig børnehave med plads til 80 børn i  

alderen 3 – 6 år, der er indrettet i en Gammel Bondegaard,  

og som har godt 2 Ha friareal omkring sig.  

Her kan børnene bolte sig i stuehuset, i laden, på markerne  

med naturlegeplads og cykelbaner mv.  

Her er plads til kaniner, får mv.  

Der arbejdes pt. fra kommunal side med etableringen af et såkaldt Børneunivers i Bælum, der i skrivende 

stund synes at blive en realitet allerede i 2016, igen et eksempel på at der udvikles i byen.  

  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dragsgaard.dk/&ei=IoxfVMHVKsn2O5S2gHA&bvm=bv.79189006,d.ZWU&psig=AFQjCNGwF9UpF0A6jWOPZ2e2karEUEg2fg&ust=1415634324132335
http://fotojojo.dk/uf/0_9999/1171/4f92358e037e6417d04a55df21a739d0.jpg
http://fotojojo.dk/uf/0_9999/1171/765639416b467c977a4d30ae004581ff.jpg
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Østhimmerlands Ungdomsskole,  

Den kreative skole for Kunst, Tekstildesign,  
Film og Journalistik, Musik, Teater og Spiludvikling.  
Skoler rummer ca. 140 elever hvert år, på 9. og 10. Klassetrin.  
 
Ungdomsskolen står bla. for den årlige AFTRYK musikfestival, der netop afholdes ved den smukke Bælum 
Mølle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrætshal, Fodboldbaner, Træningsbaner, Tennisbaner mv.  

Der er et aktivt idræts- og foreningsliv  
i Bælum.  
 
Der tilbydes Fodbold, Håndbold,  
Badminton som de store grene.  
Derudover er der også tilbud om  
Zumba, Folkedans, Minitennis,  
Bordtennis, Floorball, Bold og Leg mv.  
 
Udendørs er 2 gode tennisbaner til sommerhalvåret,  
ligesom der er et stort nyt idrætsanlæg med løbebaner,  
der kan bruges til både løb, cykel- og rulleskøjteløb osv.  
 
Bælum har en meget stor opbakning til særligt fodbolden,  
og kan pt. bryste sig af at have hold,  
der spiller i både serie 1, 3 og 5.   
 
 
 

http://www.oeu.dk/page76/files/stacks_image_4821.jpg
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Hver den første uge i sommerferien er der en hel idrætsuge,  
hvor der spilles bold, festes og hygges i og omkring det til  
lejligheden opstillede telt på idrætsbladsen.  
Her aktiveres hele byen og de omkringliggende  
erhvervsvirksomheder.  
 
Bælum Hallen rummer desuden den årlige byfest,  
hvor Kandis traditionen tro kommer og spiller for  
udsolgte døre.  

 

 

Bælum Ældrecenter 

Bælum har eget nyere, velholdt og  

velfungerende ældrecenter,  

med tilhørende beskyttede boliger.  

 

 

Øvrige butikker og tilbud i Bælum:  

I Bælum findes der i dag ikke nær så mange butikstilbud mere, som der tidligere gjorde, men der er stadigt 

flere større og mindre erhverv repræsenteret i og omkring byen, f.eks. CF Nielsens maskinfabrik A/S, større 

Jordbrugs- og Landbrugs virksomheder, flere større opholdssteder for børn og unge, Mekanikere, Frisør, 

Cykelhandler, Tankstation, Fitnesscenter med Solarie osv.   

 

Foreninger i Bælum:  

Der er stor opbakning til de lokale  

tiltag i byen, herunder Borgerforeningen,  

Idrætsklubben,  Møllelauget, KFUM-Spejderne,  

Sangkor, Ølklub, Kvindindeklub, 

et velfungerende menighedsråd  mv.  
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Fremtidsvisionerne for Bælum:  

Muligheder:  

Bælum er som beskrevet en by med rigtigt mange muligheder og potentialer og stærke kræfter. Rebild 
Kommune har netop besluttet, at de byer de har udpeget til vækstbyer, skal have mulighed for at danne sit 
eget lokalråd, der vil kunne give byen en endnu stærkere stemme i den kommende udvikling af byen. Det 
er et arbejde, som byens borgere bakker fuldt op omkring, og der ses med stor forventning frem til det 
kommende lokalrådsarbejde, sammen med Byens Borgerforening m.fl. Her vil der blive arbejdet med 
forskønnelser i form af nedrivning af ikke brugbare bygninger, oprydning og frasalg af grunde til naboer, 
byrum mv. Vedligeholdelse af byens egne og kommunale områder og ikke mindst med den videre udvikling 
af byen og omegnen og håndtering af de udfordringer der naturligt er, ved en landsby af denne størrelse og 
placering.   
Bælum ligger ca. 15 min.´s kørsel fra det nye supersygehus,  
som er påbegyndt bygget i Aalborg Øst.  
Der er først og fremmest tale om en enorm stor arbejdsplads 
de næste mange år i byggeperioden, og når det står færdigt  
omkring 2020, så vil der være en endnu større arbejdsplads  
og samtidigt et sted, som af naturlige grunde vil trække rigtigt  
mange mennesker og erhverv til hverdag.  
Dette supersygehus vil uden tvivl medføre øget bosætningsbehov 
i en stor radius omkring byggeriet, og her har Bælum en stærk  
mulighed for at være attraktiv med sin fantastiske natur og kultur.  
 
Huspriserne i byen er meget rimelige,  
der findes huse til under det halve af, hvad der  
skal gives for tilsvarende i Aalborg,  
hvilket medfører, at der er rigeligt plads til bil nr. 2.  
 
En bosætning i Bælum giver gode og trygge opvækstvilkår  
for børnene, med masser af natur og kerneværdier.  
Det tager ca. 25 min at køre til Aalborg Centrum.   
 
Der findes en helt ny udstykning i byen,  
hvor der kan erhverves både alm. parcelhusgrunde  
og minilandbrugsparceller til rimelige priser ifht.  
de nærliggende større byer.  

Der vil med det nye butiksbyggeri være endnu større mulighed for at fremme lokale producenters 
produkter, samt for at styrke det kulturelle og sociale sammenhold i byen. Butikken er som beskrevet tænkt 
udformet med en særlig afdeling til eksponering af de mange lokale producenter af f.eks. frugt og 
grøntsager, æg, kød, håndværk mv. Derudover vil denne afdeling rumme den allerede meget 
velfungerende blomsterafdeling, og en isenkramsafdeling. Sidst men ikke mindst er det tænkt, at den skal 
rumme bagerafdelingen og have et café område, hvor der kan købes kaffe og spises lidt af det brød der 
bages, mens der er plads til socialt samvær og dynamik for både unge og ældre samt alle de 
gennemkørende turister både i bil og på cykel. Der kan samtidigt gives plads til udstillinger mv. fra lokale 
kunstnere – der er masser af muligheder for at lave noget helt unikt, og noget folk tiltrækkes af, med 
udgangspunkt i det vi allerede har skabt i byen.   
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Udfordringer:  

Som nævnt er Bælum en by med rigtigt mange muligheder og potentialer og stærke kræfter.  

Det er dog væsentligt for byen, at der fortsat vil være bosætning, gerne tilvækst, men som et minimum at 
kunne fastholde den meget lave affolkning, som byen kan bryste sig af.  

Et meget væsentligt argument for at fastholde og fremme bosætningen er, at byen har en dagligvarebutik. 
Her har Bælum netop en udfordring, som er beskrevet først i dette prospekt – men samtidigt så har vi også 
en fantastisk mulighed, idet byens nuværende købmand er en meget aktiv og dygtig købmand, der allerede 
har kastet enorme kræfter, ressourcer og økonomi, i arbejdet med etableringen af en ny dagligvarebutik i 
byen.  

 
Købmanden Sten Jensen er samtidigt en stor kapacitet  

både som menneske og som iværksætter. Han gør utroligt  

mange ting for at støtte byens udvikling gennem forskellige  

sociale tiltag. Han laver ølsmagningsarrangementer og  

Halloween happenings, hvor han tager sig tid og ressourcer  

til at have alle byens børnehavebørn og dagplejebørn til  

græskarpyntning i dagene op til selve arrangementet.  

 

Købmanden er også et stort aktiv for byens unge,  

gennem sin prioritering af ansættelse af unge mennesker  

i fritidsjob. Han prioriterer hele tiden at skabe fritidsarbejdspladser  

til 8 – 10 af byens unge mennesker.  

  

Byen har derfor en unik mulighed for at realisere fremtidsdrømmene omkring et nyt butikshus i byen  

netop nu, hvor vi har en købmand der kender byens muligheder og ønsker at drive dette frem til 

realisering.  

 
Hvis ikke det bliver nu, og butikken skal videreføres i sine nuværende lokaler, så har det kun en kortere 
tidsperiode, inden det ikke mere kan lade sig gøre af både logistiske og driftsmæssige grunde. Stopper 
købmanden i Bælum i de eksisterende rammer, så er det ikke usandsynligt, at dagligvarebutikken ikke kan 
sælges videre. Er der derimod tale om en nyt og velfungerende butikshus, så er der stor tro på, at det vil 
være attraktivt, at formidle et evt. senere salg af driftsselskabet.   

Huspriserne og omsætningsmulighederne af ejendomme i byen, vil være meget afhængige af om der kan 
tilbydes dagligvareindkøb i byen. Det er ikke usandsynligt, at det vil betyde +/- 200.000,-  hvorvidt der er 
eller ikke er en dagligvarehandel i byen. Er der ovenikøbet tale om en helt ny butik, så sender det et meget 
klart signal til kommende huskøbere og bosættere, at her er der virkelig tale om den vækstby som 
kommunen har udnævnt byen til.  
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Opsamling og perspektivering:  

Det er for byen Bælum med alle de positive muligheder der findes og med de fremtidsmuligheder der kan 
blive tale om, stor sandsynlighed for, at der vil være stor opbakning til at investere i anparter til et nyt 
butikshus, blandt borgerne.  

Der vil blive arbejdet intenst med realiseringen af Bælum Butikshus i 2015, for Bælum By´s borgere og 
Bælums fremtid. Der vil så snart projektgruppen er klar blive afviklet et borgermøde nr. II, hvor planerne 
præsenteres. Der vil blive sat en arkitekt til at arbejde videre med de endelige planer for butikshuset, en 
advokat til at hjælpe med selskabets etablering og skrive de endelige vedtægter og anpartspapirer, starte 
udbuddet af anparter mv. Der vil blive forhandlet med realkredit, entreprenører osv. og endeligt skal  
drømmene for Bælums fremtid realiseres.  

Vi glæder os rigtigt meget til Bælum Butikshus bliver en realitet.  

 

Bælum den 13. december 2014 

 

Med venlig hilsen  

Arbejdsgruppen bag Bælum Butikshus:  

 
Sten Jensen, købmand  
Søren Flou, Skovbrugsejer  
Henrik Bundgaard, ejendomsmægler 
Allan Rank, selvstændig 
Bente Søgaard, direktør 
 
 


