FORENINGEN FOR
I HJØRRING-OMRÅDET

Formand: Søren Thirup, Åkandevej 37
9800 Hjørring
Telefon 98 90 33 03
E-mail: thirup@has.dk

Invitation til fyraftensmøde

”Løkkensvej – Lev godt, lad det gro”
i Det Gamle Rådhus, Torvet, Hjørring,
onsdag, den 25. november, kl. 16.30
Hjørring Kommune har sat et spændende og
visionært projekt i gang, hvor man vil transformere de seks landsbyer mellem Hjørring
og Løkken og samtidig styrke naturdiversiteten
i området.
Planlægger, arkitekt Bente Mouritzen, Hjørring Kommune, vil ved mødet præsentere projektet. Om baggrunden siger hun:
”Vi oplever mange steder i landet, at landsbyer
kæmper med at tiltrække og fastholde borgere.
Det fører til et overskud af boliger, og dermed
flere tomme og usælgelige huse. Landsbyerne
langs Løkkensvej er nogle af disse byer, og især
er det en negativ faktor, at husene ligger ud til
en befærdet, gennemgående vej. Således er vejen, der før var livsbetingelsen for byerne, nu
en hæmsko for deres overlevelse og udvikling.”
”Med forsøgsprojektet vil vi gerne finde og afprøve forskellige greb, der skal kunne
bruges bredt i områder, der præges af ”omvendt urbanisering”. Tanken er at tage udgangspunkt i en anden problematik for det åbne land: den dalende biodiversitet og
manglende sammenhængende natur. Vi vil øge mængden og værdien af naturen i
området og lade den række ind i landsbyerne, så de forhåbentlig bliver mere attraktive. Vi vil så at sige på sigt vende landsbyerne væk fra landevejen og ud mod naturen.”
”Vi kommer således til at arbejde med nye måder at tænke ”landsby” på. Hvor vi ender, ved vi først, når projektet om fire år er afsluttet, og ikke mindst, når de igangsatte initiativer efter 10, 15 eller 20 år har sat sig spor i landsby og landskab.”
De, der er interesseret i at studere projektet nærmere, kan finde projektbeskrivelsen
her: www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=23220. En pixiudgave findes på foreningens hjemmeside: www.fblihjoerring.dk under ’Aktiviteter’ – ’Arrangementer’.
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