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Naturelskere
fotarvet hus

Af;BE IISDAG: Frivillige fra Biologisk
Forening for Nordvestjylland m/des
for at passe og pleje foreningens ary
Holger S/ndergaards hus iTved
Af Lone larke Krog
og Diana Holm (foto)
lone.laerke.krog @nordjyske.dk

- Vi forsoger at holde alle
udgifter nede, og derfor la-
ver vi sidan en dag, hvor
folk hjalper til, fortaller
Carsten Schultz.

Hanbor selv 300 meterfta
Holger Sondergaards hus -
den gamle skole i TVed - og
derfor har han det lobende
opslmmedhuset.

Det er ham, der tander for
vafinen og sl8r gras, lige-
som han stir for kontakten
til eventuelle lejere:

- Dem, der bruger stedet,
skal gerne have et forhold til
naturen, sigerhan.

Sidste flr var huset udlejet
til nogle forskere, og deres
kortlagning af lavfloraen i
Nationalpark Thy udmonte-
de sig i en bog.

Boger er der nok afpi ma-
triklen, der indeholder hele
BFN.s bibliotek og forenin-
gensforlagets lager.

Udhuset skal nyindrettes
til boglager som en del af'et
storre projekt for at udvikle

nede. oo derfur laver
TIED: Hakken klippes, ,-_"-:_: _ _ ,_
ukrudtfjerner, ogogr",iJJi visidan en dag, hvor
1ens9s.. Dererno.katgoyfor folk hialpef til
de cirka ti frivillige, der er --___-.'_.:.: 

-

kommet for at pleje det hus, :ilT,ilr?tiiffioamre skore
som Biologisk Forening for
Nordves{ylland arvede af ejendommen, si den bliver
en af BFN's stiftere, Holger mere anvendelig for de 400
Sondergaard, for knapt to 5r 

' 
medlemmer og andre natur-

siden. elskere.

Dffi:fiil,l',n,",

Projekte, der er udviklet
af 'husgruppen, indebarer
en udvidelse af parkerings-
pladsen, sfl den kan rumme
30biler. Derudover skal der
etableres shelter, bilplads
og muldtoilet i haven samt et
toilet/bad i en tilbygning til
udhuset hvilket kraver et
nyt rensningsanleg.

Itrud Allan l(nudsen for-
taller, at budgettet til fase 1
er pfr 340.000 kroner, og der
er sogt midler fra en ralke
fonde.

Forelobigt er der givet to
tilsagn.

- Friluftsridet og Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning har .'lsammen givet sfi
meget, at udefaciliteterne
kanlaves.

Midlerne herfra kan talle
som egenfinansiering, nir
der nu soges tilskud fra LAG
Thy-Mors. Ituud Allan lhud-
sen tilfojer, at BFN naturlig-
'ris ogsi selvvilbidrage med
en del af finansieringen.

Carstenschult har det lgbende opsyn med Tved gamle skole, da
han bor i narheden. Derfor er han ogsi tovholder for vedligehol'

delsesgruppen.

Der synes ikke at vare megen tpven om lpsning af opgavefne. Ile frivillige giffriskt i
Hippe har, fierne haveaffald, luge og sli gras. For selv en naturgrund skal lddes ve


