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Marts 2021 
 
 

CORONA OG FBL-HJØRRING 
 

Megen aktivitet bliver vanskeliggjort af coronavirus. Foreningens bestyrelse plejer at hol-
de møde en gang om måneden. Det seneste fysiske møde fandt sted i december, og så 

har der ikke været holdt møde før her i marts, hvor vi begav os ud i at mødes elektronisk. 

Vi regner med igen at kunne mødes fysisk i april. 

Værre er det, at generalforsamlingen, som skulle være afholdt i november, endnu ikke 

har fundet sted. Sådan som genåbningsplanen ser ud, har vi forhåbning om, at den kan 
finde sted i maj, da bl.a. teatre efter planen kan åbne 6. maj. 

 
 

BEJT VÆNGE 
 

Ved Bejt Vænge har ejeren af Ul-
vegravene 1, det lange hvide hus 

til højre i billedet, ønsket at ud-

stykke den store ubebyggede del 
af matriklen beliggende øst for 

huset, det vil på billedet sige are-
alet med pagodedrivhuset og helt 

til billedets venstre kant. Der 
skulle ligge 2 eller 3 huse; men 

for at udstykningen kunne lade 
sig gøre, blev ejeren nødt til af 

kommunen at tilkøbe et stykke af 

omgivende grønne areal for at 

kunne etablere adgangsvej. 

Den handel var FBL-Hjørring 
imod, fordi den ville medvirke til 

at forringe de rekreative værdier i kommunens grønne områder, som er centrale for by-

miljøerne i kommunen, ikke mindst i Hjørring by. 

Siden har politikerne givet tilladelse til at bygge ét hus øst for det eksisterende, og ad-

gangen skal ske over egen grund. En afgørelse vi i FBL kun kan være tilfredse med. 

Foreningens høringssvar kan læses her:  

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/01/Hj%C3%B8rring-
Ulvegravene-1-ans%C3%B8gning-om-udstykning.pdf 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/01/Hj%C3%B8rring-Ulvegravene-1-ans%C3%B8gning-om-udstykning.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/01/Hj%C3%B8rring-Ulvegravene-1-ans%C3%B8gning-om-udstykning.pdf
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KÆMPEVINDMØLLER ØST FOR ÅBYEN 
 

Hjørring Kommune 
har haft er forslag 

om solcelle- og 

vindmølleplanlæg-
ning i fordebat. For-

slaget omfatter fire 
konkrete projekter: 

solceller ved Sindal 
lufthavn og Rønno-

vsholm samt vind-

møller ved Høgsted 
og Åbyen. 

  
Mens FBL-Hjørring 

ikke har særlige 
bemærkninger til de 

førstnævnte projek-
ter, så synes besty-

relsen, at projektet 

med vindmøller ved 
Åbyen er problema-

tisk.  

 
Billedet viser mølle-
området ved Åbyen 

med de eksisterende 
møller set fra syd. 

 
FBL-Hjørrings høringssvar kan læses her:  

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/03/solcelle-og-

vindm%C3%B8lleplanl%C3%A6gning-foroff.pdf  
 

 

BYGGERI PÅ ”FÆTTER-BR”  
OG 10 ETAGER VED SIDEN AF 
 

Der har netop været fordebat om et projekt med en 
bygning på 10 etager på den græsplæne, der ses på 

billedet. Derudover skal der opføres to boligblokke på 

tre etager oven på ”Fætter BR” på tværs af bygningen.  

I FBL-Hjørrings bestyrelse er vi himmelfaldne over, at 

politikerne ikke umiddelbart afviser, at borgerne skal 
kunne udsættes for boliger klos op ad både Bispens-

gadebroen og jernbanen, og vi synes, at politikerne i 
langt højere grad burde holde fast ved deres gennem-

tænkte planlægning for et område i stedet for temme-

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/03/solcelle-og-vindm%C3%B8lleplanl%C3%A6gning-foroff.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/03/solcelle-og-vindm%C3%B8lleplanl%C3%A6gning-foroff.pdf
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lig villigt at ændre planerne, når en investor med en pose penge vil noget andet af forret-

ningsmæssige grunde. 

Læs FBL-Hjørrings høringssvar her:  
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2021/03/Hj%C3%B8rring-Bispetorv-

4-fordebat.pdf  

 
 

ÆNDREDE PLANER FOR HOTEL KLITBAKKEN 
 

I nyhedsbrevet fra december 2020 skrev vi 
om planer om et meget stort hotel, hvor 

Hotel Klitbakken ligger. Nu er de to initia-
tivtagere til det projekt imidlertid gået fra 

hinanden, og hotellet er solgt til anden 

side.  

De nye ejere har kasseret de planer, der 

lå, og vil i stedet ”opgradere” den eksiste-
rende bygning, så den bl.a. passes bedre 

ind i det bestående bymiljø. 

Vi i foreningens bestyrelse begræder på 

ingen måde den udvikling.  
 

 

GOD PÅSKE! 
 

Søren Thirup 
Formand, FBL-Hjørring 
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