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Hjørring, januar 2022 
 

 

 

Kære Søren Smalbro, 
 

 

FBL-Hjørring vil gerne ønske dig tillykke med valget til Hjørring Byråd og borgmesterposten. 
 

Selv om du kender til foreningen, vil jeg gerne her kort gøre rede for, hvad foreningen arbejder med. 
 

Vi arbejder for, at Hjørring kommune er et attraktivt sted at leve, og det gør vi ved at interessere og for og enga-

gere os i bymiljø og landskabsherlighed. 
 

Vi ønsker os byer, hvor man bevæger sig rundt imellem smukke og interessante bygninger i et byrum, der giver 

lyst til at sætte sig ned og nyde omgivelserne og livet. Den interesse for æstetikken og det menneskevenlige i 

byrummet, omsætter vi i handlinger vedrørende  

- bevaring af bygninger, der er smukke eller karakteristiske eller fortælle kulturhistorie 

- indretning af byrummet med belægning, gademøblement og kunst 

- træerne og parkernes betydning i byerne 

- ny bebyggelses samspil med den eksisterende 

- gode lokalplaner, der ikke dispenseres i stykker 

- bykvarterer, der er udpeget som kulturmiljøer, eller har potentiale til at blive det 
 

Vi ønsker at kunne bevæge os gennem landskabet og – uden for mange forstyrrelser – opleve dets særlige ka-

rakteristika fra de forblæste vestlige egne med bakkeøerne til det kuperede, skovklædte område i øst. Derfor in-

teresserer vi os for emner som for eksempel 

- placering af store energianlæg 

- beskyttelse af træer og beplantning 

- de udpegede kulturmiljøer 
 

Med denne hilsen følger publikationen ”Vores fælles skatkammer – bygningsarven er penge værd”, hvor man 

godtgør, at bevaringsværdige bygninger ikke blot har værdi for mentale velvære og turismen, men også for byg-

ningernes handelsværdi.  
 

Undersøgelsen viser, at kvadratmeterprisen på bevaringsværdige huse på landsplan ligger ca. 20% højere end 

andre bygninger, og at den på almindelige huse i kvarterer med mere end 15% bevaringsværdige huse ligger 

godt 10% over prisen på tilsvarende huse andre steder. Der er derfor god grund til at værne om bygningsarven. 
 

Publikationen, som Realdania udgav i 2015, har Lønstrup med som et af de fem eksempler på områder med 

værdiforøgelse. 
 

Endelig vedlægger vi et lille hæfte ”Bevaringsværdige bygninger i Hjørring Kommune”, som foreningen lavede 

i 2016 i forbindelse med, at vi fotoregistrerede kommunens bevaringsværdige bygninger. 
 

God læselyst og held og lykke med arbejdet i Byrådet. 
 

 

Venlig hilsen 
 

Søren Thirup 
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