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Hvad skal der ske med Skolegade 6? Gode ideer modtages!
Indtil årsskiftet har Museet i en
længere periode brugt bygningen
Skolegade 6, Hjørring, som Hjørring Kommune havde stillet til
rådighed. Nu er Museet imidlertid flyttet ud af bygningen, og
kommunen skal derfor finde ud
af, hvad der nu skal ske med
den.
FBL-Hjørring har været inviteret
til et møde, hvor bygningens
fremtid blev drøftet. Både salg og
nedrivning blev berørt og ikke
mindst
kommunens
”exitstrategi”, hvor målet bl.a. er at
nedbringe antallet af kommunalt
ejede bygninger med 15 %.

Skolegade 6. Byens første amtssygehus. Bevaringsværdigt hus fra 1832.

Foreningen har skriftligt efter mødet argumenteret mod nedrivning og salg og er kommet
med følgende konkrete forslag til anvendelse:
 bygningen udlejes til liberalt erhverv (fx advokatkontor, tegnestue eller klinik af en
slags).
 bygningen kommer til at referere til sin første tid som sygehus ved at rumme sygehusets historiske samling eller dele af den.
 en del af bygningen, fx loftetagen, kunne rumme det ca. 50 m lange Hjørring-tapet,
som en kreds af borgere er ved at fremstille.
Set fra FBL-Hjørrings synspunkt vil det være en tragedie, hvis sagen ender med nedrivning. Derfor beder vi i bestyrelsen også jer læsere overveje gode anvendelsesmuligheder.
Vi tager med glæde imod alle forslag. Lad være med at være for selvkritisk. Jo større interesse, jo sikrere står bygningen.
Hele foreningens brev til kommunen kan læses på http://www.fblihjoerring.dk/ under
’Nyheder’.
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To lokalplaner på vej
Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har for nylig vedtaget to lokalplaner, som nu afventer
Byrådets endelige konfirmering. FBL-Hjørring ser meget forskelligt på de to planer, som
drejer sig om et boligområde på Svanelundsvej 6 og et centerområde ved Hirtshals Rådhus.
Planen for Svanelundsvej 6 har
vi i FBL-Hjørring talt meget
imod. Det drejer sig om en projektlokalplan, hvor en bygherre
har et forslag til et projekt, som
han i store linjer får lov at gennemføre. I dette tilfælde skal der
etableres 14 boliger, hvilket
kræver etagebebyggelse. Det giver de nuværende planer ikke
mulighed for, og byrådet har i de
gældende planer direkte udtrykt
ønske om at undgå etablering af
lejligheder i Svanelundskvarteret.
Vores anke har først og fremmest drejet sig om forslaget til Svanelundsvej 6. Bag huset breder en meget stor have sig ud bag nakommuneplantillæg, som giver bogrundene.
mulighed for etagebebyggelse.
Der vil således kunne opføres lejlighedsbebyggelse i en enklave i Svanelundskvarteret,
hvor der ellers er en helt anden boligform, og hvor bygningerne fortæller byhistorie om
velhavernes udflytning fra byen omkring år 1900.
Planen for området ved Hirtshals Rådhus
er af en anden karakter. Der synes tænkt i
større helheder – byplan og byfornyelse,
der rækker ud over planområdets rammer.
Vi har i bestyrelsen glædet os over denne
plan, hvor udspillet har været kommunens.
Rådhuset udpeges i planen som bevaringsværdigt, og den øvrige bebyggelse på området skal indordne sig rådhuset med hensyn
til volumen og udtryk.
Interesserede kan læse FBL-Hjørrings høringssvar til begge planer på foreningens
hjemmeside: http://www.fblihjoerring.dk/
under ’Nyheder’ – ’Aktuelt netop nu’. Desuden kan sagen om Svanelundsvej 6 følges
grundigere under ’Aktiviteter’ – ’Aktuelle sager’.
Hirtshals Rådhus. Bygningen restaureres for tiden.
Blandt andet er tårnet fjernet og skal fornyes.
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Træhjemmesiden
Da FBL-Hjørrings træhjemmeside
åbnede officielt i november 2013 blev
det markeret ved et festligt arrangement, hvor borgmesteren plantede et
træ ved Højene Skole.

Bindslev Skole med den lille lund af stilkeg. Kommunegartneren forhindrede at alle træer blev fældet, da der blev bygget
cykelparkering.

Hjemmesiden viser med sine fotos
eksempler på værdifulde træer og beplantninger. Flere steder er der også
fortællinger om træer med en særlig
historie. Og der bliver peget på steder
i kommunen, hvor FBL-Hjørring mener, at der mangler træer.

Hjemmesiden er under stadig udvikling, men den har ligget stille et års
tid i forbindelse med, at den er ført over i et andet program. Nu foreligger den i nyt layout
og kan ses på www.traeerihjoerring.nu.
Der vil fortsat være brug for forbedringer og input udefra, og derfor opfordres alle I, der
læser her, til at besøge siden og fortælle, hvad I synes om den. Måske har I ønsker til siden, som ikke er opfyldt nu. Måske har I kritik og forslag, som kan hjælpe redaktionen
med at gøre siden bedre og mere målrettet.
Vi vil bede om, at forslag og kommentarer fremsættes direkte via hjemmesiden under ’Om
hjemmesiden’, hvorfra de sendes direkte videre til redaktionsgruppen. Alle forslag og
kommentarer vil blive besvaret.

Stationsbygningen i Hirtshals reddet
Det er nok ikke forbigået ret manges
opmærksomhed, at stationsbygningen i
Hirtshals, oprindeligt den første havneadministrationsbygning, er reddet fra
en truende nedrivning. Iver Espersen
har købt bygningen og vil bruge den
som koncernkontor for Skagerrak
Group, men først skal den renoveres og
i vid udstrækning føres tilbage til sit
oprindelige udseende fra 1919, hvor
den blev opført efter tegninger af den
lokale Hjørring-arkitekt Jens Jakobsen.
FBL-Hjørring udtalte sig klart imod
nedrivningsansøgningen, da den blev
fremsat, og har i et læserbrev udtalt sin Hirtshals Station maj 2015
glæde og lettelse over det lykkelige udfald. Begge dele kan læses på foreningens hjemmeside http://www.fblihjoerring.dk/ under ’Nyheder’.
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Fotoprojekt – bevaringsværdige bygninger
Projektet, som blev omtalt i nyhedsbrevet
fra marts, går ud på at fotoregistrere alle
udpegede bevaringsværdige bygninger i
Hjørring Kommune.
Projektet er nu så langt fremme, at nye og
gamle billeder af de bevaringsværdige bygninger i den tidligere Sindal Kommune er
samlet og sendt til uploadning i databasen
FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger).
Fotograferingen i Lønstrup, som vi i foreningen selv står for, er tilendebragt, og de
nye billeder er sammen med en række hi- En såkaldt grosserervilla i Lønstrup en solrig, men
storiske ved at være samlet for hver enkelt kølig junidag 2015.
adresse og klar til uploadning.
De øvrige bevaringsværdige bygninger i kommunen bliver formodentlig fotograferet i løbet
af sommeren, så projektet kan afsluttes i dette kalenderår.

Vi har nået årets længste dag. Så må de sommerlige temperaturer også komme.
I den fortrøstning vil jeg sige:

Alle nyhedsbrevets læsere ønskes en dejlig sommer!

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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