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Nyfødt
HJØRRING: Lærke kom til verden 31. januar 2014 og var 51 cm.
lang og vejede 3300 g. Hun har to større søskende, Mikkel på
2,5 år og Emil på 11 år. Mor og far er Susanne Holm og Mads
Christensen, Hjørring.

Nye krav forsinker nedrivninger
OMSIDER: Tidl. sparekassefilial i Lendum pilles fra hinanden efter miljørensning, og samme vej skal 3 andre huse
Af Poul Christoffersen
og Bent Bach (foto)
poul.christoffersen@nordjyske.dk

LENDUM: Fire bygninger i

Lendum har længe ligget i
den næste pulje over nedslidte ejendomme i Hjørring
Kommune, som står foran
en nedrivning. Men nu er
der omsider synlige fremskridt i processen.
- Der er kommet nye skrappere krav, som forsinker processen betydeligt og som gør
det mere besværligt at arbejde med de her sager. De
ejendomme, som skal rives
ned, skal først undersøges
for miljøforhold og der skal
laves en udførlig rapport
om, hvad entreprenører kan
forvente at have med at gøre, siger Bente Mouritzen,
Hjørring Kommunes tovholder i indsatsen.
I de sidste fjorten dage har
nedbrydningsfolk været beskæftiget med at fjerne alt
miljøfarligt fra den tidligere
sparekassebygning Tårsvej
1, og nu er bygningen ved at
blive revet ned. Spar Nord
rykkede derfra i 1998. Bygningen har været brugt som
bolig siden i en kort periode,
men har stået tom og til salg
i en del år.
- Vi fik muligheden for at
erhverve bygningen billigt,
og ved at få den revet ned
nu, gør kommunen sit til at

Den tidl. sparekassebygning er ved at blive pillet ned og det vil give mere plads til et soltorv. 
fjerne en hindring for, at et
kunstprojekt bliver til noget,
fortæller Bente Mouritzen.
Plan og Udvikling i Hjørring Kommune samarbejder
med en arbejdsgruppe i Lendum, der sammen med
kunstneren Claus Ørntoft
står bag kunstprojektet. Han
lavede i 1994 to dyreskulpturer til pladsen foran

Dagli’Brugsen i byen. Hovedideen i projektet er at flytte
de to skulpturer over til hjørnet af Tårsvej og Søndergade, hvor et nyt soltorv med et
nyt solur imellem dem skal

anlægges.
- Soltorvet kan godt gennemføres uden sparekassebygningen rives ned, men
det giver mere plads, når
bygningen er væk. Nedriv-

Foto: Kurt Bering
ningen var tænkt ind i tegningen, da projektet blev forelagt på et borgermøde for
nogle måneder. Siden er der
søgt fondsmidler til kunstprojektet, og det er der pro-

jektet står nu, forklarer udviklingskonsulent
Hjalte
Haunstrup-Skov, Hjørring
Kommune.
Kommunen var klar til at
få fjernet sparekassebygningen, da borgermødet blev
holdt i marts måned, men
nedrivningen blev udskudt
på grund af de skrappere
krav i en ny bekendtgørelse.
- Sagerne tager længere tid
og gør det besværligt at nå at
få brugt de et årige bevillinger indenfor tidsfristen. Vi
har gjort ministeriet opmærksomt på problemet.
Der er ikke noget at gøre,
men det hænger ikke rigtig
sammen. Det var bedre med
en langsigtet bevilling, så vi
år efter år vidste, hvad vi har
at gøre med, siger Bente
Mouritzen.
I Lendum har de skrappere
foreløbigt betydet, at huset
på Skærumvej 2 har haft et
forklæde over sig med bygningen blev renset for eventuelle miljøfarlige stoffer.
Huset skal efterfølgende rives ned.
Også en bygning på Tårsvej 5 og den gamle rønne på
Tårsvej 105 skal væk i denne
omgang.

Der er ting i livet, der er værd at vente på
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Skrappere miljøkrav har forsinket nedrivningsprocessen.

Skærumvej 2 er netop blevet renset forud for nedrivning.
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