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Byggeplaner i Hjørring på hjørnet af Jernbanegade/Banegårdspladsen
Måske har I, der læser dette, bemærket, at Hjørring Kommune er i gang med en grundsalgskonkurrence af hjørnet Jernbanegade/Banegårdspladsen i Hjørring med de bygninger, som ældre borgere vil kende som Tandlægehuset, Det Blå Hjørne og Sysseltinget.
I de bud, der gives, kan
der opereres med at bygge
helt nyt eller at bevare
dele af den nuværende
bebyggelse. Den sidstnævnte mulighed kompliceres dog af, at kommunen taler varmt for, at der
etableres fortov langs Banegårdspladsen fra teatret til Jernbanegade.
FBL-Hjørring har sendt et
brev til Økonomiudvalget,
som er bedømmelseskomite. I brevet anbefaler
foreningen, at man bevarer dele af den eksisterende bebyggelse, og at
man i stedet for et fortov
langs en stærkt trafikeret Hjørnet af Jernbanegade og Banegårdspladsen
gade fremhæver og forskønner den nuværende passage på tværs af Jernbanegade, hvilket vil være en gevinst for
bymiljøet. Læs brevet i sin fulde ordlyd på hjemmesiden http://www.fblihjoerring.dk/ under ’Nyheder’.
Så vidt vides er budene nu kommet ind, og de behandles for tiden på vej til politikerne.

Uddeling af kommunens arkitekturpris
Lørdag, den 1. oktober, blev Hjørring Kommunes Arkitekturpris uddelt efter et indledende
foredrag af arkitekt John Lassen fra Schmidt Hammer Lassen Architects, som fortalte om
en række af tegnestuens bygningsværker pegende hen mod det nye teater i Hjørring.
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Af de to præmieringer, der blev foretaget, vil nogle måske studse over Park Vendia Hallen.
Men som motiveringen indikerer, har bedømmelseskomiteen i dette offentlige byggeri bemærket bygningens rigtig gode funktionalitet og ladet det aspekt vægte i vurderingen.

Foto: Hjørring kommune

Park Vendia Hallen, Thomas Morildsvej 11, Hjørring
Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter
Bygherre: Hjørring Kommune og Dana Cup
Motivering:
Et ærligt og funktionelt byggeri i enkle og robuste materialer. Med kreativitet, pragmatiske løsninger og få virkemidler er det lykkedes at give byggeriet med de store volumener en menneskelig skala, som danner sympatiske rammer for bevægelse, møde og fællesskab. Huset åbner sig mod omgivelserne og inviterer ind til det liv og den aktivitet, der viser sig, mens der samtidig skabes frodige
udsigter til omgivelserne.

Foto: Hjørring Kommune

Renovering af sommerhus, Bugten 12, Lønstrup
Bygherre og arkitekt: Erik Jensen
Motivering:
En vellykket renovering af det gamle fotoatelier, hvor spor af husets oprindelige funktion og bygningsdetaljer fremhæves på smukkeste vis af moderne, helt enkle tilføjelser, der skaber en æstetisk
og indbydende helhed. Havens enkle bearbejdning og materialer danner et harmonisk samspil mellem hus og omgivelser, og skaber smukke kik til den frodige have fra husets store vinduespartier.
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Arkitekt Jens Jakobsen
Godt 50 personer deltog
søndag den 9. oktober i
FBL og Folkeuniversitetets
arrangement om arkitekterne Jens Jakobsen og
sønnen Knud Borre Jakobsen. Et meget vellykket arrangement med to
veloplagte foredragsholdere, arkitekterne Helle og
Svend Jakobsen, Silkeborg, men tidligere gennem mange år bosiddende
i Hjørring.
Jens Jakobsen kommer i
øvrigt til at præge foreningens arrangementer denne sæson. Som det ses af
nedenstående punkt er
Elværket i Hjørring, tegnet af Jens Jakobsen i 1924
han også i fokus i foredraget ved årets generalforsamling. Desuden er Hirtshals Station, som han tegnede, og
som oprindelig var havneadministrationsbygning, lige blevet fornemt restaureret. I bestyrelsen overvejer vi, om der i den anledning måske i foråret kan laves et arrangement.

Generalforsamling i november
Årets generalforsamling i FBLHjørring finder sted torsdag, den 24.
november.
Det traditionelle indledende foredrag
er i år lagt i hænderne på Per Maack
Andersen, som vil fortælle om ”Et
hus og dets beboere”. Det drejer sig
om hans egen bolig, Christiansgade
24, Hjørring, som blev bygget for 100
år siden af arkitekt Jens Jakobsen,
og som i dag står, som da det blev
bygget. Huset har været beboet af
børnehjemsbørn, forfatteren Knud Søren-

sen og baptistpræst Børge Berntsen.
En egentlig invitation til generalforsamlingen udsendes inden længe.
Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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