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Kæmpe lagerhaller i Hirtshals
Lige ved siden af Transportcentret, hvor E 39 fører ind i Hirtshals påtænker
kommunen at tillade to højlagre opført. Det er kolossale bygninger med en
højde på op til 30 m. Lokalplanforslaget er i høring nu.
FBL vil naturligvis indsende bemærkninger og gøre opmærksom på, at to
bygninger af denne størrelse vil have voldsom visuel indvirkning på området i
en betragtelig omkreds.
Det vil ud fra en landskabskulturel betragtning være det allerlykkeligste at
undgå dem. Samtidig må man anerkende, at der kan være tungtvejende samfundsmæssige grunde til at acceptere dem. For det tilfælde, at den politiske
afgørelse falder således ud, vil FBL i sine bemærkninger foreslå, at man sikrer,
at disse lagerbygninger får en arkitektonisk/skulpturel fremtræden og eventuelt tænkes ind som et moderne vartegn for Hirtshals.
Hack Kampmanns toldkammer
Kommunen tumler også med at finde plads til en ny busterminal. Teknik- og
Miljøudvalget har netop indstillet, at der skal arbejdes videre med en løsning
vest for banegården, som indebærer, at det gamle toldkammer rives ned.
Det må ikke ske! Det er et fint og velproportioneret hus, som man i hundrede
år har set værdien i og værnet om, og som vidner om tiden, hvor Hjørring var
embedsmandsby med alle etater.
Huset er tegnet af bysbarnet Hack Kampmann, som blev en landskendt og
højt estimeret arkitekt, og det tilhører hans lille portefølje af bygninger i byen.
Den omfatter også Amtmandsboligen samt de to bygninger i bunden af Dronningensgade, hvor Hjørring Ny 10. indtil for nylig havde til huse.
Alle gode kræfter må medvirke til, at den kommunale administration strammer sig an og finder løsninger, som lader Toldkammeret stå.
Besøg på Odden
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Hvordan restaurerer man en middelalderbygning, så man respekterer den
oprindelige bygning og samtidig får et hus, der fungerer i 2012? Det kan vi
tilbyde medlemmerne at blive klogere på torsdag, 30. august, kl. 19.30.
Jakob Kofoed, som har haft sin gang på stedet i mange år, vil vise rundt og
fortælle om restaureringsarbejdet, og der vil være en kop kaffe i borgkøkkenet.
Prisen for entré og kaffe bliver 60 kr., og der er tilmelding senest 28. august til
thirup@has.dk eller tlf. 98 90 33 03.
Åbent hus på Hirtshals Rådhus
I foråret 2011 holdt FBL åbent hus på det gamle rådhus i Hjørring. I år gennemfører vi et tilsvarende arrangement på rådhuset i Hirtshals, som snart forlades af den kommunale administration. Hirtshals Rådhus er tegnet og opført
til funktionen som rådhus. Inden denne funktion helt ændres, har FBL fået
mulighed for at arrangere åbent hus med offentlig adgang lørdag, den 1. september, kl. 13 – 15.
Arrangementet vil begynde med, at Knud Størup fortæller om sin tid med
huset og om dets fremtid. Derefter vil der være to omvisninger. Den ene om
husets arkitektur og historie varetages af Niels-Kristian Balle, arkitekt i den
kommunale administration. Den anden om kunsten med tilknytning til huset
varetages af Sine Kildeberg, museumsdirektør på Vendsyssel Kunstmuseum.
Bygningspræmiering
Endnu et arrangement løber af stablen i efteråret. FBL har fået et samarbejde
i stand med Nordjyske Bank om at genoptage den tradition, der var i den gamle Hjørring kommune om at præmiere bygninger. Nu skal rammen være den
nye Hjørring kommune, og præmieringen skal gerne være med til at give bygningskulturen et løft ved at fremhæve eksempler med fine kvaliteter.
FBL er ved at fastlægge de mere præcise rammer for præmieringen. Vi regner
med at årets præmiering finder sted på arkitekturens dag, mandag, 1. oktober.
Kalenderen
15. august:

Bestyrelsesmøde

30. august:
1.september:

Aftenbesøg på Odden
Åbent hus på Hirtshals Rådhus

1. oktober:

Bygningspræmiering

11. oktober:
7. november:

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

15. november:

Generalforsamling

10. december:

Bestyrelsesmøde

11. september:

Bestyrelsesmøde

God sommer!
Jeg vil ønske alle medlemmer en god sommer og ser frem til efterårets arbejde og arrangementer.
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Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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