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Nedrivning i Nørregade 27, Hjørring
I fredags (28/9) blev vi i foreningens bestyrelse opmærksomme
på, at sidehus og baghus i gården
ved Nørregade 27 i Hjørring er
blevet revet ned. Vores forfærdelse var stor.
Forhuset er lige blevet hensynsfuldt ombygget og sat i stand, og i
april fik bygherre byggetilladelse
til ombygning af side- og baghuset. Disse to bygninger, hvor
Håndværkernes
hus
tidligere
havde til huse, stod som tidligere
stald- og pakhusbygninger og
vidnede om den stolte tid, da
Hjørring var fuld af købmandsgårde. Nu er de stort set væk.
Begge bygninger er omfattet af
den bevarende lokalplan for Gl.
Hjørring og må ikke nedrives eller
ombygges uden tilladelse fra
kommunen. Den store sidebygning med gavl op mod Sct. Hans
Stræde er endvidere udpeget som
bevaringsværdig med mere restriktive regler for, hvad man kan
forvente af tilladelser.
Da vi konstaterede, at bygningerne var væk, fotodokumenterede vi
og skrev straks til kommunens
administration om sagen. Blandt
andet skrev vi: ”Hvad er det dog,
der sker? Har kommunen del i
det passerede? Vi har i FBL intet
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hørt om nedrivning, kun om om- og tilbygning”. Mandag morgen fik vi følgende svar fra
kommunen: ”Tak for din mail. Vi følger op på sagen, du hører fra mig snarest”. I skrivende
stund (onsdag 3/10) har vi ikke hørt yderligere.
Uanset hvordan sagen udvikler sig har Hjørring mistet noget af sin bygningskulturelle historie, som man burde have stået vagt om.

”by&land”
Som I nok har bemærket, er det seneste nummer
af ”by&land”, som I fik for et par uger siden, præget af artikler om Hjørring. Den store artikel, der
præsenterer Hjørring, er den første i en række,
der i de kommende numre vil fortælle om bygningskultur i Hjørring Kommune som optakt til
Landsforeningens årsmøde, som til maj holdes
her i Hjørring.
Den anden artikel, som omhandler teatersalen på
Vendelbohus, er ikke vores forenings initiativ.
Kulturforeningen Vendelbohus har af egen drift
skrevet og indsendt den. – Og det skal de have tak
for. FBL-Hjørring er meget opmærksom på den
fine bygningskultur, teatersalen repræsenterer.
Når vi i sagen om driften af Vendelbohus står lidt
på sidelinjen, skyldes det, at aktiviteterne i huset
ikke er foreningens arbejdsfelt, selv om disse aktiviteter også er en forudsætning for og sikring af
husets eksistens.
Vue ad Museumsgade

Pause i arkitekturprisen
På denne tid af året plejer nyhedsbrevet i vid udstrækning at omhandle Hjørring Kommunes Arkitekturpris. Man har imidlertid i kommunen
tidligere på året besluttet, at prisen i
fremtiden kun uddeles hvert andet
år. I år springer man over, og uddelingen vil altså for fremtiden ske i
ulige årstal.
Superstien i Vrå fik hædrende omtale i 2017
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