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Træer i Hjørring
På generalforsamlingen tilbage i november 2010 blev der gjort opmærksom på
den træregistrant, der i 1975 blev udarbejdet over interessante træer i Hjørring by. Et meget stort og detaljeret arbejde. Det blev foreslået, at FBL tog fat i
at få registranten ajourført.
I november 2011 fik vi taget hul på sagen, idet vi inviterede Esther Mortensen
og Jørgen Stubgaard til at assistere os, hvilket de glædeligvis indvilgede i. Vi
har etableret en arbejdsgruppe, hvor disse to personer trækker et stort læs.
Vi har opgivet en traditionel opdatering, men er i stedet i færd med at lave en
hjemmeside, hvor man kan se billeder af og læse om parker og anlæg, vejtræer
og alleer, enkelte træer, havetræer, skove og plantager. Den skal gerne indeholde de gode eksempler og kunne vejlede om valg af træer til forskellige funktioner. Det er tanken, at den skal være dynamisk, så borgere kan henvende sig
med de gode eksempler, der måtte mangle, og få dem med på sitet.
Om alt går vel, bliver siden åben ved nytårstid.
Garni-projektet
Som det nok er blevet bemærket, er det grimme Hotel Garni ved Bispensgadebroen forsvundet. Formodentlig har de fleste også bemærket den bygning,
der tænkes at skulle erstatte det. Et hus på 8 etager med en spektakulær arkitektur. En form for kæmpeskulptur, som rummer boliger.
På mange måder et interessant hus, som vi godt kunne have set for os fx som
punkthus på Gasværksbakken. Imidlertid fandt vi huset forkert på Garnigrunden af flere årsager, men vores indsigelse fik ingen betydning for den politiske beslutning.
Vi har derefter indklaget byrådets beslutning for Natur- og Miljøklagenævnet,
idet vi mener, at beslutningen er i modstrid med kommuneplanen, hvor der
udtrykkeligt står: ”Indtil der er vedtaget en egentlig højhuspolitik, kan der kun
etableres højhuse i Hjørring på Slagterigrunden og Gasværksbakken. På stadiongrunden kan der etableres høje huse i op til 6 etager”. Højhuse defineres i
Hjørring som huse højere end 6 etager.
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Desuden mener vi, at det er tvivlsomt, om projektet som boligkompleks kan
honorere kravene til støjdæmpning, når det placeres i byens mest trafikerede
kryds og med jernbanen løbende ganske tæt på.
Sagen er lige nu under behandling.
Rådhuset og Vendelbohus
Det er sandelig store projekter, man for tiden er i gang med i Hjørring. Rådhuset skal bygges helt om, og Vendelbohus skal bygges ud. I begge tilfælde har
FBL været på aktiv og gjort indsigelse mod lokalplanerne.
Vi er imod den rådhusfacade ud mod Springvandspladsen, som har været vist
i Nordjyske flere gange. Den virker meget rodet med alt for mange former og
linjer og møder ikke på ordentlig vis det nederste hus i Strømgade.
Hvad Vendelbohus angår, mener vi ikke, at udvidelsen, som den har været
visualiseret, sker med tilstrækkelig respekt for Sct. Olai Kirke og atmosfæren i
Gl. Hjørring.
Ved udsendelsen af næste nyhedsbrev er vi nok meget klogere på udfaldet af
disse sager.
Vi vil på FBL-Hjørrings hjemmeside, www.fbl-hjoerring.dk, forsøge at lægge
flere dokumenter frem, så medlemmerne kan følge bedre med i foreningens
arbejde. Vi har netop forsøgsvis lagt dokumenter vedrørende de to ovennævnte
sager ud.
Hjørringfilm
Søndag, 29. januar, var vi 10-15 personer samlet for at se to Hjørring-film.
Den første var ”Hellere brække en arm” fra 1973, som handler om egnsudvikling og udflytning og i høj grad beskriver ”de andres” syn på Hjørring.
Efter en kop kaffe så vi ”Hjørring nu og da” fra 1979. Den blev lavet for Hjørring kommune og indeholder klip fra Hjørring-filmen fra 1934-35 og kommentarer af Holger Friis, så man kan registrere udviklingen; men samtidig indeholder den skønmalerier af virksomheder og institutioner i Hjørring anno
1979.
Kalenderen
14. maj:
12. juni:

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

10. juni:

Sommerudflugt til Viborg

15. august:

Bestyrelsesmøde

30. august:

Aftenbesøg på Odden

11. september:
12. juni:

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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