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Bevaringsværdige bygninger - forslag
I hæftet ”Bevaringsværdige huse i Hjørring Kommune”, som foreningen udgav i
februar ved afslutningen af det store fotoprojekt, efterlyste vi forslag til bygninger,
der burde udpeges som bevaringsværdige. Vi har i bestyrelsen modtaget et antal
forslag og selv fundet nogle; og ud af den samlede liste fandt vi frem til 39 bygninger forskellige steder i kommunen, som vi har foreslået kommunen at optage på
listen over bevaringsværdige
bygninger i forbindelse med
den revision af kommuneplanen, der foregår netop nu.
Vi mener, at der er tale om 39
ret oplagte eksempler, og selv
om en del ikke synes truet på
deres bevaringsværdier, så
berettiger deres kvaliteter til
en status som bevaringsværdige. En præsentation af de 39
forslag kan ses på foreningens
hjemmeside,
http://www.fblihjoerring.dk/
under Temaer - Bygningsbevaring.
Et bevaringsværdigt emne: Springvandspladsen 1, Hjørring

Foreningens høringsret
Alle dispensationssager vedrørende byggeri kommer i princippet i høring hos os i
FBL-Hjørring. Dog har kommunens administration mulighed for at fravige dette
princip og blot orientere om den trufne beslutning, hvis man skønner, at sagen er
uvæsentlig for andre end bygherre.
For et par år siden fik FBL imidlertid en aftale med kommunen om, at foreningen
altid får mulighed for at udtale sig, når sagerne drejer sig om bevaringsværdige
bygninger, og vi har vistnok udtalt os i alle sager af den slags med såvel anerkendende som kritiske bemærkninger.
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På det seneste har vi oplevet
sager vedrørende bygninger
inden for den bevarende lokalplan for Gl. Hjørring; bygninger, der ikke specifikt er
udpeget som bevaringsværdige, men dog er underlagt de
generelle bevarende bestemmelser i lokalplanen. Det er
lidt tilfældigt, om vi får disse
sager i høring, selv om afgørelserne i disse sager, som jo
indeholder
dispensationer,
påvirker det bevaringsværdige
miljø i Gl. Hjørring. Det bekymrer os.
Et andet bevaringsværdigt emne: Højersgade 2, Hirtshals

Sådanne sager vil vi i foreningen også gerne altid have mulighed for at kommentere og bidrage med gode løsninger til, hvilket vi har henvendt os til kommunen om (se hjemmesiden under
Nyheder eller Arkiv). Foreningen er indbudt til møde om sagen i august.

Naturpolitik i kommunen
I april og maj måned
har kommunen haft et
forslag til naturpolitik i
høring. Det er et glædeligt initiativ, og FBLHjørring har naturligvis
med sin landskabskulturelle vinkel kommenteret forslaget. Hovedvægten i foreningens
høringssvar er at styrke opmærksomheden
på naturens samspil
med menneskers trivsel.
I svarets slutning gør
foreningen også opmærksom på to kon- Ved Rubjerg gamle kirkegård
krete initiativer, der
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stort set kan kopieres til også
at blive sat i værk i forhold til
bygningsarven: Oprettelse af
en fond, der skal hjælpe med
at styrke værdierne i naturen
(i bygningsarven), og at der
ved salg af kommunale arealer (bygninger) vurderes, om
der skal tinglyses særlige vilkår.
Naturpolitikken kan læses på
hjemmesiden:
www.naturkommunen.dk.
Foreningens høringssvar findes på foreningens hjemmeside (se i bunden af dette ark)
under Nyheder eller Arkiv.

Parti i Hjørring Bjerge

Jakobsen og Jakobsen om Jakobsen og Jakobsen
Søndag, den 9. oktober, kl. 14, vil der blive lejlighed til på en byvandring i Hjørring
at stifte bekendtskab med en række bygninger tegnet af Jens Jakobsen og hans
søn Knud Borre Jakobsen. Guiderne på vandringen bliver arkitekterne Helle og
Svend Jakobsen, tidligere planchefer i henholdsvis Sindal og Hjørring kommuner.
Byvandringen arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. En egentlig invitation vil komme senere.

Rigtig god sommer til alle nyhedsbrevets læsere!
Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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