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Vedr. Strandvejen 128, Lønstrup - byggesag
Vi vil fra FBL-Hjørrings side først udtrykke vores glæde over og tilfredshed med at få lejlighed til
at udtale os om bygningen så tidligt i sagsforløbet. Vi håber, at vi også får mulighed for at kommentere den konkrete ansøgning om byggetilladelse, når sagen når så langt.
Det nuværende bygningsanlæg på Strandvejen 128 kan tydeligt genkendes på vedhæftede cirka 70
år gamle billede som Kirkedals Fiskeeksport. Et 50 år ældre billede viser derimod et anlæg, som ser
noget anderledes ud end det, vi i dag kan opleve. Det kan derfor være relevant at bruge det vedhæftede billede som udgangspunkt for fortællingen om bygningsanlægget.
Planerne om at erstatte bølgeeternittaget på udhusene med tagpap, kan FBL kun støtte. På billedet
fremtræder tagene sorte. Om det er tagpap eller sværtede pandeplader er svært at afgøre; men tagpap vil være en gevinst i forhold til bølgeeternit.
Vi kan også fuldt ud støtte, at den lille mellembygning mellem stuehus og nordlænge fjernes. Selv
om vi ikke lige kan finde billeddokumentation for det, virker det meget rigtigt og oprindeligt at adskille disse bygninger.
Facadeændringen af nordlængen mod gårdspladsen er vi imidlertid mere loren ved. Billedet fra omkring 1950 viser de samme murhuller, som bygningen har i dag, dog med den ændring, at det midterste af de smalle vinduer dengang var en dør. Vi finder det derfor betænkeligt at ændre på disse
forhold. Det er en bevarelse af bygningen at fastholde dem. Vi finder, at det ville være en god idé,
hvis dobbeltdøren forsynes med en skydeport som ”skodde”. Det vil være med til at fortælle bygningens historie og forklare, hvorfor den har en ”havedør”.
I notatet fra Bjerg Arkitektur står der til sidst, at man vil søge om forandringer i henhold til § 6.19 i
lokalplanen. Denne paragraf handler om tagvinduer i bevaringsværdige bygninger; men en sådan
problematik nævnes ikke ellers i notatet, og skitsen af de planlagte nye forhold viser heller ingen
tagvinduer. Tagvinduer i bevaringsværdige bygninger er vi i FBL ikke særlig glade for. Det er dog
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formildende, at lokalplanen kræver bevaringsvinduer. Langt hellere ser vi, hvis der ønskes lys ind
på loftet i nordlængen, at man retablerer hejsekvisten og henter lys ind ad den vej.
Vi fornemmer på mailen fra kommunen, at der vil blive skiftet vinduer og døre; men i hvilket omfang fremgår ikke. Vi er i FBL blandt andet usikre på, om byggeplanerne også kommer til at berøre
stuehuset. Hvis det er tilfældet, vil vi foreslå, at der isættes frederiksbergvinduer i stuehuset, som
det fremgår af billedet fra 1950. I udhusene bør der isættes bondehusvinduer, måske dog et frederiksbergvindue i trefagsvinduet i nordlængen tættest på stuehuset.
Sluttelig vil vi foreslå, at bygningsanlægget igen bliver kalket hvidt. Det vil øge autenticiteten og
understrege bygningernes nøgternhed.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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