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Manglende aktivitet i FBL? 
 
Et medlem ringede for nylig og mente, at man sjældent hører noget fra foreningen, og at 
hjemmesiden bør opdateres oftere. Det er glædeligt, at medlemmerne holder bestyrelsen i 
ørerne med hensyn til, om den bestiller noget. Og det kan jeg garantere, at den gør. 
 
Når man kan få den opfattelse, at bestyrelsen er faldet i søvn, kan det skyldes, dels at be-
styrelsesmedlemmerne ikke kan ofre al deres tid på foreningen, dels at en betragtelig del 
af bestyrelsesarbejdet består i at forholde sig til dispensationer og lokalplanforslag i kom-
munen – et arbejde, der ikke er særlig spektakulært eller egnet til udadvendt fremfærd. 
Og så har en enkelt opgave – træhjemmesiden, som åbnes til november – arbejdsmæssigt 
trukket tænder ud.  
 
Der foregår dog aktiviteter ind imellem: Sidst i maj havde vi en vellykket medlemsaften 
ved Mårup Kirke, og i juni blev et af årets fire nyhedsbreve udsendt. Siden har der været 
stille, men her er nu efterårets nyhedsbrev, og de nedenstående overskrifter skulle gerne 
give et indtryk af foreningens aktivitet for tiden. Og med hensyn til hjemmesiden: Vi er 
opmærksomme og agter at friske den op; men ting ta’r tid. 
 
 

Pakhuset i Sindal 
 
Kulturstyrelsen ønsker at ophæve fredningen af pakhu-

set i Sindal. Det har FBL i et høringssvar modsat sig. 
Huset er fredet så sent som i 1986 og med frednings-
myndighedernes godkendelse ombygget til lejligheder i 
1987. Huset står i dag som dengang. Nu bruger man 
ombygningen som argumentation for en affredning. Vi i 
FBL’s bestyrelse kan ikke se, at fredningsværdierne har 
ændret sig det mindste siden 1987, og finder derfor en 
affredning ubegrundet.  
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Hjørring Kommunes Arkitekturpris 
 
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev har kommunen oprettet en arkitekturpris, hvor FBL 
har sæde i bedømmelsesudvalget. 
 
Første prisuddeling fandt sted på arkitekturens dag, 1. oktober. Den omfattede byggerier 
fra alle årene siden den nye kommune blev etableret og var nok derfor mere omfattende, 
end fremtidige vil blive.  
 
Her præsenteres de fire vindende bygninger og bedømmelsesudvalgets motivering:  
 
 
Ældrecenteret Svanelundsbakken, Svanelundsbakken 25, Hjørring  
Arkitekt: Bjerg Arkitektur A/S 
Bygherre: Hjørring 
Kommune 
Begrundelse for præ-
miering: En bebyggel-
se, der udnytter sin 
landskabelige place-
ring fuldt ud. Et enkelt 
og nøgternt byggeri i 
gode materialer, som 
løftes af fornemme og 
funktionelle detaljer. 
De fine gårdrum og 
bearbejdningen af 
udearealerne bidrager 
til en god samhørighed 
mellem ude og inde.  
 
 
Kvarterløft i Vestbyen, Trolhättanvej 6- 42, Hjørring  
Arkitekt: Arkitektfirmaet Finn Østergaard 
A/S, Landskabsarkitekt: Rosseels Tegne-
stue 
Bygherre: Hjørring Boligselskab 
Begrundelse for præmiering: En vellykket, 
gennemgribende renovering med mange 
gode detaljer. Resultatet er en bebyggelse, 
som fremstår indbydende og helstøbt i sit 
tidløse udtryk. Den enkle, men identi-
tetsskabende, landskabelige bearbejdning 
medvirker i høj grad til den positive ople-
velse af stedet, som et haveboligområde 
med fin nærhed mellem bolig og udearea-
ler, til stor glæde for områdets beboere. 
 



FBL-HJØRRING 3 

Christiansgave, Hjørring 

Tilbygning til Sygehus Vendsyssel (Ny hovedindgang og medicinsk sengeafdeling), Bi-
spensgade 37, Hjørring 
Arkitekt: Arkitektfirmaet Nord 
A/S, Aart Architects A/S 
Bygherre: Region Nordjylland 
Begrundelse for præmiering: Et 
smukt byggeri, i store enkle 
former, opført i gode og gedigne 
materialer, som afspejler stor 
materialesans. Den nye hoved-
indgang tager fint imod patien-
ter og gæster, og vandrehallen 
er et lyst og behageligt rum, 
som giver sygehuset et imøde-
kommende og menneskeligt an-
sigt, og bidrager til oplevelsen af 

ro, og nærhed til de grønne, 
omkringliggende arealer. 
 

 
Ny bolig i det åbne land, Klithusevej 92, Nør-
lev 
Arkitekt: A2 Arkitekterne A/S 
Bygherre: Villy Lade 
Begrundelse for præmiering: Et venligt, og 
meget personligt hus. Den stærke komposi-
tion, det fine materialevalg og en udpræget 
stoflig fornemmelse skaber et ydmygt hus, 
der er smukt tilpasset landskabet og udnyt-
ter udsigt, læ og eksisterende beplantning. 
 
 
 
 

 
 

Træhjemmesiden 
 
Den 7. november åbner FBL-Hjørring en 
hjemmeside om træer i Hjørring kom-
mune. Der er blevet arbejdet på projek-
tet i to år, siden et medlem på general-
forsamlingen i 2011 henledte opmærk-
somheden på den træregistrant, der i 
1977 blev lavet over træer i Hjørring by. 

 
Hjemmesiden er tænkt som en form for 
ny version af træregistranten, hvor man 
kan finde gode eksempler på værdifulde 
træer i hele kommunen beskrevet gen-
nem fotografier og faktuelle oplysninger, 
samt fortællinger om træer med en sær-
lig historie.  
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Da det er umuligt for redaktionsgruppen at kende alle relevante træer i hele kommunen, 
inviteres brugerne af siden til at indsende forslag om træer og plantninger, som redaktio-
nen ikke har fået øje på. På den måde kan siden blive dynamisk og udvikle sig hele tiden.  
 
Åbningen af hjemmesiden markeres torsdag, den 7. november, kl. 16 på Højene skole. Alle 
medlemmer er velkomne. Der vil senere blive udsendt særskilt indbydelse.    
 
 

Generalforsamling – Vendsyssel Teateroplevelseshus 
 
Den 28. november holder foreningen den årlige generalforsamling. Traditionen tro indle-
des aftenen med en oplægsholder; i år er det endnu en gang er plan- og udviklingschef 
Helle Lassen, der ved denne generalforsamling vil præsentere vinderforslaget til Vendsys-
sel Teateroplevelseshus. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes særskilt. 
 
 

Kommuneplan 2013 
 
I skrivende stund er kommuneplanen på vej 
gennem den politiske beslutningsmølle. For-
eningens høringssvar, som summarisk blev 
gennemgået i det seneste nyhedsbrev, har ikke 
resulteret i det store; men der er dog sket ju-
steringer i målsætningen for ’Veje og parke-
ring’, således at vejtræer, som FBL foreslog 
det, medtænkes ved etablering og renovering af 
veje og gader, og beplantning medtænkes på 
parkeringspladser. 
 
 
 

 
 

Venlig hilsen 
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