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Besøg på Villerup, torsdag, den 18. august, kl. 19 
 
På denne dejlige sensommeraften tog Vibe Gro Falk imod 18 af foreningens 
medlemmer og fortalte, hvordan hun og hendes mand, Johannes Falk, midt i 
90’erne overtog Villerup i en meget elendig forfatning. Efter en nøje undersø-
gelse og registrering fandt man, at de to sidefløje i det ellers trefløjede hoved-
bygningsanlæg var af for ringe kvalitet til at bevare, og de blev fjernet. Deres 
omrids markeres nu af pilehegn og stentrapper fra gårdspladsen til døre på de 
tidligere fløje er bevaret som opgang til nogle plæner. Hovedbygningen er byg-
get omkring 1800. 
Af driftslængerne, som udgjorde et modsatrettet trefløjet anlæg foran hoved-
bygningen, er midterdelen mod vest, som udgøres af den flotte bin-
dingsværkslade fra 16 -1700-tallet, naturligvis bevaret. Stalden mod syd – en 
nyere bygning – var derimod i meget dårlig stand og måtte lade livet. Den er 
nu erstattet af et spejlbillede af længen mod nord, som er fra omkring 1950 
med muret trempel og hejsekvist midt på. 
Villerup Hovedgård kan spores tilbage til 1100-tallet, og bag hovedbygningen 
mod øst findes et voldanlæg med vandgrav fra 1500-tallet. Det århundred 
gamle landbrug fungerer i dag som en moderne virksomhed, hvor man dyrker 
pil, hvoraf der produceres læskærme og støjskærme med eksport til mange 
lande. 
Der kan læses lidt om restaureringen af gården på 
http://genanvendgaarden.dk/gode-eksempler/pileproduktion-en-succes.aspx  
og om pileproduktionen på http://www.pilebyg.dk/.     
 
 
Postloven og bevaringsværdige huse 
 

Alle huse skal fra nytår have en brevkasse ud til vejen med et brevindkast i 
100-120 cm’s højde. Dog er fredede bygninger undtaget. Landsforeningen har 
arbejdet hårdt på, at også bevaringsværdige huse kan får dispensation. 
Nu forlyder det fra Post Danmark, at der kan gennemføres en konkret besigti-
gelse gade for gade og hus for hus indenfor bevaringsområder og for beva-
ringsværdige bygninger for at vurdere, om der kan dispenseres fra postloven, 
og at man dermed kan fortsætte med at få leveret post som hidtil og ikke skal 

http://genanvendgaarden.dk/gode-eksempler/pileproduktion-en-succes.aspx
http://www.pilebyg.dk/
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til at skamfere bevaringsværdierne med skæmmende brevkasser eller nye 
brevsprækker i reglementeret højde i gamle gadehusdøre.  
Det er altså påkrævet, at der sker en besigtigelse med medvirken af kommu-
nen og en medarbejder fra Post Danmark. En sådan besigtigelse er allerede 
sket eller aftalt flere steder f.eks. i Dragør, Kalundborg, Nysted (Guldborgsund 
kommune), Ebeltoft (Syddjurs kommune) og Ærø.   
Vi i FBL vil sikre os, at Hjørring kommune er opmærksom på problematikken, 
og på grund af den korte tid til nytår har Landsforeningen henvendt sig til Tra-
fikministeren om en forlængelse af tidsfristen. Landsforeningen har også bedt 
Post Danmark om at informere klart og konkret om dispensationsmuligheder-
ne. 
Et klip fra TV2-øst om sagen kan ses her: http://www.tv2east.dk/video/2011-
10-04/nysted-kaemper-mod-nye-postkasselov  
 
 

Generalforsamling, onsdag, 16. november, kl. 19 – Udviklingsplan 2011 
 
Byrådet har i løbet af det seneste år arbejdet med Udviklingsplan 2011, der er 
Hjørring Kommunes forslag til en ny planstrategi. 
Udviklingsplan 2011 – bind 1 har fokus på to helt centrale spørgsmål: 

 Hvad skal vi leve af i Hjørring Kommune fremover? 

 Hvordan skaber vi en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig kommu-
ne? – En kommune, der er attraktiv for borgere og virksomheder. 

Byrådets bud på svar er samlet i tre strategiske pejlemærker, hvoraf i hvert 
fald det ene har oplagt interesse for vores forening: 

 Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer 
Udviklingsplanens bind 2 er rettet mod den næste revision af kommunepla-
nen. Det er den politiske strategi for den fysiske udvikling af kommunen, og 
man ønsker særlig opmærksomhed på bl.a. følgende områder: 

 Byudviklingsprincipper 

 Det åbne land, herunder strukturelle forandringer i landbruget, blå og 
grøn struktur og fremtidens landbrug og landskaber 

 Kulturarv / Bevaringsværdige bygninger 
Udviklingsplan 2011 er i høring frem til udgangen af november og vil derfor 
blive det emne, der tages op i forbindelse med generalforsamlingen. Vi har 
formået planchef Helle Lassen til at udlægge teksten og være sparringspartner 
i debatten. 
 
 
Kalenderen 
 
9. november:  Bestyrelsesmøde 

16.november, kl. 19: Generalforsamling 
8. december:   Bestyrelsesmøde 

29. januar, kl. 14.30: Forevisning af film om Hjørring og egnsudvikling
  
 
 
Venlig hilsen 
Søren Thirup 
Formand for FBL-Hjørring 

http://www.tv2east.dk/video/2011-10-04/nysted-kaemper-mod-nye-postkasselov
http://www.tv2east.dk/video/2011-10-04/nysted-kaemper-mod-nye-postkasselov

