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Til
Niels-Kristian Balle
Teknik- & Miljøområdet
Hjørring Kommune

Selv om der er meddelt dispensation, og der ikke er afholdt nabohøring, hvilket vi i FBL-Hjørring
er meget kede af, vil vi i foreningen alligevel tillade os at fremsende et par kommentarer til
nedenstående sag:

Meddelelse af dispensation fra lokalplan 110.2110-L02 Boligområde samt offentlige formål, Vendiavej,
Hjørring til etablering af 2 tagboliger på Vendiavej 1, Hjørring (den tidligere håndværkerstiftelse)

FBL-Hjørring har ingen holdning til selve det, at der etableres boliger i Håndværkerstiftelsens
tagetage. Vi interesserer os for, hvordan den forandring kommer til at påvirke den bevaringsværdige
bygnings ydre fremtræden.
De fremsendte facadetegninger viser, at bygherre og arkitekt overordnet set er opmærksomme på, at
bygningen er bevaringsværdig, men på to punkter mener FBL-Hjørring ikke, at der er taget
tilstrækkeligt hensyn til bevaringsværdierne, og på et enkelt er vi tøvende.


Tegningen af sydfacaden viser to moderne tagvinduer klos op ad siderne på frontspidsen.
Etablering af disse vinduer fremgår ikke af dispensationsmeddelelsen og efter FBLHjørrings mening hører den type vinduer slet ikke hjemme i denne tagflade, hverken
stilmæssigt eller ind i rytmen af kviste, så vi vil fraråde en dispensation til sådanne vinduer.



Håndværkerstiftelsen har bygningsmæssigt en meget gennemført symmetri og en ganske
særlig rytme i vinduesåbningernes placering. Symmetrien kan man ikke i tilstrækkelig grad
genfinde i de projekterede kviste, idet de alle er rykket i forhold til de lodrette linjer,
vinduerne i de underliggende etager tegner. Det slører den stramme geometri, som
bygningen ellers fremviser. FBL-Hjørring mener, at alle kvistene på alle sider af bygningen
bør indordne sig denne geometri.
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Med hensyn til de to altaner, der tænkes etableret, burde de begge vende ind mod gården,
dels af hensyn til den føromtalte symmetri, dels for at mindske den umiddelbare synlighed.
Vi i FBL-Hjørring er usikre på, hvilken visuel virkning disse altaner vil få. Kommer det til
at se ud, som om nogen har ”skåret af kagen”, eller vil de virke som en interessant, moderne
signatur på det gamle bygningsværk? Vi frygter det første. Men under alle omstændigheder
er det vigtigt, at gesimsen ikke røres.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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