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Jubilæumsår med årsmøde og bygningskultur-uge
I 2019 fylder FBL-Hjørring
50 år, og i den forbindelse
laver foreningen flere arrangementer. I maj måned
afholdes Landsforeningens
årsmøde i Hjørring i weekenden 10. – 12. maj, hvor
der kommer 50-100 personer fra hele landet med
interesse for bygnings- og
landskabskultur. Vi håber,
at også mange af vore lokale medlemmer vil vise
interesse i programpunkterne.
Som optakt til denne årsmøde-weekend vil vi i ugen
forud arrangere en bygningskultur-uge, som både skal henvende sig til
gæster til årsmødet, men i
mindst lige så høj grad til borgerne i kommunen og turister i almindelighed. Vi vil forsøge at
få lokale kræfter rundt om i kommunen til at lave arrangementer omkring bygningskulturen,
hvadenten det har karakter af byvandring eller er præsentation af enkelte bygningsværker. Vi
regner med, at det bliver en heftig start på maj måned 2019. Der kommer naturligvis nærmere oplysning om disse arrangementer, når tiden nærmer sig.

Nørregade i Hjørring

I efteråret 2019 vil vi gerne arrangere nogle foredrag om arkitektur og så slutte året af med en
jubilæumsfejring i forbindelse med årets generalforsamling, idet stiftelsesdatoen er 25. november.
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Segelckes gård
Når man i dag på Springvandspladsen løfter blikket,
ser man rødt. Huset, hvor
senest Fætter BR har holdt
til, er bygget i 1880’erne
som forhus til Segelckes
Brænderi, og har nu – i første sals højde – fået et udseende, der meget nærmer
sig det oprindelige.
Det store projekt for karreen, der for et års tid siden
blev præsenteret, lader sig
tilsyneladende ikke gennemføre lige nu, men såvel
forhuset på Springvandspladsen som pakhuslængen
langs Jernbanegade har
netop fået et løft til glæde
for alle os, der bevæger os
forbi. Der arbejdes også på Segelckes Gård med pakhuslænge
at få aktivitet i bygningerne.
Farverne på forhuset har man fundet frem til som de oprindelige. Dog stod de røde områder
som blank mur, men i en farve meget tæt på den nye røde facadefarve. Farverne på pakhusfacaden er så vidt vides nyvalgte.

Svanelundskvarteret
I det seneste nyhedsbrev var der
er afsnit om værdifulde kulturmiljøer i kommunen, og den ældste
del af Svanelundskvarteret er et af
dem. Blandt anbefalingerne til
dette kulturmiljø er, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for
kvarteret. Det arbejde er nu i gang
– og med den varmeste anbefaling
fra FBL-Hjørring.
Det er i ikke blot ellevte time, men
tolvte. Der er sket mange ombygninger og renoveringer, der tilspidset kan kaldes overgreb på
arkitektonisk og kulturhistorisk
fine ældre huse. Det er derfor på
høje tid, der gøres noget for at
bevare og genskabe det særlige Et vue ind ad Svanelundsvej
miljø, der har præget kvarteret.
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I forbindelse med lokalplanarbejdet bevaringsvurderes alle kvarterets huse bygget før 1955
efter SAVE-metoden. Det drejer sig om 90-95 huse. Vurderingen munder ud i en værdi på en
skal fra 1 til 9, og huse med de fire bedste værdier (1 – 4) udpeges som bevaringsværdige.
Denne SAVE-vurdering har kommunen inviteret FBL-Hjørring til at kommentere, hvad vi naturligvis gerne gør.
Har man lyst til nærmere at se, hvordan kommunen beskriver kulturmiljøet, kan man se på
foreningens hjemmeside, http://www.fblihjoerring.dk/ under ”Temaer”, så finder man det ret
nemt.
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Formand, FBL-Hjørring

FBL–HJØRRING
www.fblihjoerring.dk

3

