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Info om Byforum – Hirtshals Handel & Erhverv, morgenmødet - den 6. april 2018 

 

Status på Byforums arbejde 

Etableringen følger i indhold og tid i planen fra stiftelsesgrundlaget sidste efterår. 

Følgende arbejdsgrupper og projekter er i gang eller under igangsætning: 

 Udsigtsstien – Udsigts- og natursti der via centrum forbinder byens to største kultur 
attraktioner – nemlig Nordsøen og Fyret med Bunkersmuseet. Ansøgninger / aftaler 
er undervejs – mere herom ved en senere lejlighed. 

 Etablering af gang- og cykel tunnel under hovedvejen – forbinder Hans Jensens Allé 
ved Rønne Allé med Grønnevej. Et trafiksikringstiltag og bydelsbindeled oprindeligt 
planlagt i 1920’erne. Forslag under behandling hos Kommunen. 

 Mekaniker Holst’s Plads på hjørnet af Hjørringgade og Lillholtsgade – renovering og 
forskønnelse af pladsen.  

 Udsmykning af ruderne på tomme butikslokaler med lokalhistoriske fotostater eller 
andet relevant. Kan evt. også blive aktuelt på kedelige facader. 

 Helhedsplan ”Hirtshals om 10 år” en arbejdsgruppe er under igangsætning og skal 
arbejde med temaet og grundlaget for en udviklingsproces, der skal se på hvordan 
mulighedernes by om 10 år kan se ud. 

 Flere småprojekter opstået gennem besøg af beboere, som ønskede hjælp til 
videreformidling af ønsker til forbedringer eller lignende. Under behandling eller 
afklaring. 

 Byforum følger også med i hvad der sker i Områdefornyelsestiltaget. 

Herudover er flere initiativer i støbeskeen og det forventes at Byforum afholder 
repræsentantskabsmøde eller medlemsmøde om man vil inden udgangen af juni måned. 
Her vil der blive informeret om første halvårs tiltag og resultater samt forventninger til 
efterårets aktiviteter. 

Byforum har fremover åbent kontor på Hirtshals Gamle Rådhus hver torsdag eftermiddag 
mellem kl. 13 og 17 – man kan også træffe aftale med bykoordinator om et andet 
tidspunkt. 

Man kan til enhver tid finde info om Byforum aktiviteter, kontaktdata eller nyheder på 
hjemmesiden – man kan også tegne medlemskab af repræsentantskabet her. 

Til orientering har Byforum p.t. ca. 70 medlemmer. 

 


