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Udtalelse vedr. renovering af Damgårdsvej 7, Løkken

Damgårdsvej 7 er opført i 1925. Facaden mod Damgårdsvej og de to gavle fremstår oprindelige. På
bagsiden har huset i 1979 fået tilført en kvist og en tilbygning med fladt tag i stort set hele husets
længde. Tilbygningen er mod vest og syd opført som en muret brystning med et gennemgående
bånd af vinduer.
Med tilskud fra byfornyelsespuljen for Løkken vil ejer udskifte samtlige vinduer og renovere murværket.
FBL-Hjørring kan helt tilslutte sig, at de nuværende vinduer udskiftes med sidehængte trævinduer.
Det vil æstetisk give huset et løft. I ansøgningen beskrives, at der i hovedhuset ønskes vinduer med
to rammer og fire ruder i højden, mens der i tilbygningen/havestuen tænkes isat en serie vinduer,
som har en lodret og to vandrette sprosser, dvs. 2x3 ruder, som i Villa Vest, Lønstrup. Ud fra billedmaterialet synes der ikke at være nævneværdig forskel på vinduernes højde på hovedhus og tilbygning. FBL-Hjørring vil derfor anbefale, at man overvejer, om vinduerne i hovedhuset kan nøjes med
tre ruder i højden – som i tilbygningen. Derved kommer rudefelterne til at ”stå” i stedet for at
”ligge”, hvilket vi vil finde mere elegant (se medsendte tegning).
Vi kan fuldt ud tilslutte os, at behandlingen af murværket føres tilbage til noget mere oprindeligt.
Vi vil tillade os at berøre noget, som ikke indgår i ansøgningen. I ”Registrant til lokalplan nr.
4.2.0.0” vises et billede, hvor husets vinduer på gadefacaden og østgavlen i stueplan er forsynet
med skodder. Det virker på os meget rigtigt og oprindeligt. Vinduernes placering på facaden indikerer, at der tænkt på plads til skodder for at etablere den fine balance i facadens opbygning, som
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karakteriserede Bedre Byggeskik, der var på sin højde i 1925, da huset blev opført. Det var i den stil
ganske almindeligt med skodder, primært af dekorative årsager, og især på sommerhuse. FBL-Hjørring kan kun anbefale, at huset får skodder igen.
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