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Referat af morgenmøde i HHE fredag d. 3. juli kl 07:30 på Montra Skaga Hotel 
 

1. Orientering fra HHE. Dorthe fortalte om HHE’s arbejde i Corona-tiden. Flere gange ugentligt har der været 

online møder med ca. 40 andre handelsbyer, i et forsøg på at få nye ideer / hjælp til håndtering af den situation 

vi pludselig stod i. Bestyrelsen har afholdt en del møder online. Der er skabt en bølge af budskaber om, at 

handle lokalt. Det er ekstra vigtigt, at vi i denne tid står sammen. Videoen ”Støt de lokale” er set ca. 48.000 

gange. Hjørring Kommune har på opfordring om handling, fra bestyrelser i handelsstandsforeningerne, bevilget 

ca. 2 mio. kr. til events og styrkelse af handelslivet generelt. De penge er bl.a. brugt på kampagnen ”Shop & 

Spis hvor du bor”. Vi har i HHE modtaget 90.000 kr. til uge 42. Der er brugt en del tid på møder og 

underskriftsindsamling vedr. Stoltzes Plads. Men i byrådet blev det til et ja til opførelse af detailhandel på 

Stoltzes Plads. Per fortalte om den massive mediedækning der har været den senere tid i TV. Journalisterne 

mener vi her i byen laver en del ”skæve” og sjove events. Vi har et godt samarbejde med Nordsøen 

Oceanarium og Turistforeningen omkring markedsføring. 

 

2. Kommende arrangementer. Til Open by Night spiller bandet No Good gratis, som en gave til byen. I juli er der 

kræmmermarked hver onsdag og grønt torv hver lørdag. Lyserød Lørdag er planlagt, samt teltet i uge 42 og 

Halloween. Christina opfordrede til, at vi alle giver en hånd med – især i uge 42. 

 

3. Stoltzes Plads. Laila Zielke: Det forventes at Aldi påbegynder byggeri i august, og det burde stå færdigt i 

februar. Høring slutter 29. juli. Der er afholdt møde med forskellige foreninger og erhvervsdrivende om, at finde 

en ny plads for autocampere, der både er attraktiv at besøge, og tæt på byen. Der er en del forslag på bordet. 

 

4. Wayfinding og byfornyelse. Kirsten Munk, Hjørring Kommune fortalte om planer for både vestkysten og 

Hirtshals by. Der er udvalgt 11 områder langs kysten der skal opgraderes med nye ruter og skiltning, som skal 

give turister en ny oplevelse af natur, byer og attraktioner. Arkitekter har arbejdet i et år på at højne kvaliteten af 

bl.a. skiltningen og ruten. Hirtshals/Tversted er udpeget som stærkt turistområde, og får et kæmpe løft. I selve 

byen bliver Havnegade opgraderet, den østlige del af Hjørringgade skal gøres mere indbydende, og 

Jernbanegade lukkes ved rådhuset, hvor der laves grønt område. Planerne vises på et borgermøde i august, 

hvor det vil være muligt at komme med input. Det forventes at områdefornyelsen er færdig sidst i 2021. 

 

5. Orientering fra Hjørring Kommune. Jørgen Christensen kom ind på den pludselige nedlukning mht 

dagligdagsområder, borgerservice og Naturmødet, som blev aflyst. Han præciserede, at der i alt blev bevilget 

1,9 mio kroner til Byer, foreninger og kulturliv i kommunen. Lokalplanen for Cirkuspladsen med det nye lægehus 

blev enstemmigt vedtaget, arbejdet hermed går snart i gang. Ang. Havnegade er det ikke tilladt at opføre 

beboelse, da eventuelle støjgener fra erhverv iflg. loven, vil medføre at disse skal fortrække til fordel for 

beboelsen. Desuden er der i byen en del lejligheder der står til nedrivning. 54 alene i Margretheparken. I alt skal 

149 boliger fjernes, da de ikke kan lejes ud! Mette Jensen sluttede af med at fortælle om tiden op til 

afstemningen om Stoltzes Plads. Det er blevet lovet, at størstedelen eller hele provenu skal bruges lokalt i byen. 

 

6. Markedsføring ved Mediehuset – punktet udgik 

 

7. Flagstænger og flag i midtbyen. John Kongerslev viste placering af flagstænger til brug ved festlige 

lejligheder i byen. Der er et overskud fra puljen af midler der blev afsat til sidste års byjubilæum, samt et tilskud 

fra HHE, som bruges på stænger, flag og en trailer som gør opsætning og nedtagning nemmere. Der bliver 

placeret flag de mest synlige steder i byen, så man bydes velkommen. Det kan ønskes, at der bliver placeret 

endnu flere flag, men der er ikke flere penge lige nu – vi er godt fra start! Der kan købes stænger og flag og 

etableres huller hvis man vil have det ud for sin butik eller ejendom. Der er allerede lavet et hold af frivillige, der 

står for opsætning og nedtagning på de dage der skal flages. Flere er velkomne.  

 

8. Eventuelt. Der blev budt velkommen til tre nye, der deltog i mødet. Anders Münster, tømrermester, Horne. 

Brinck Isenkram, Nørregade. Malene Munk, Hjørring Kommune. Sylvia Berglund, Nordsøen Oceanarium 

appellerede til, at man ikke sender alle turister ud til dem på regnvejrsdage. Der er begrænsning på, hvor 

mange der må opholde sig på stedet, så nogle må desværre afvises. Har man købt en billet dagen i forvejen er 

man sikret adgang. Det er en god ide at opfordre til at besøge Nordsøen Oceanarium efter kl. 14:30. 

Fyret er genåbnet. 

Referent David Jensen 


