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Dagsorden

• Velkommen og dagens program

• Status på indsatsområderne

• Budget

• Tidsplan

• Den fremadrettede proces

• Hvordan kan jeg være med?

• Tak for i aften



Status Samspil By og
Havn-
Værkudvidelse

Overordnet målsætning:

At fremhæve byens beliggenhed og tilknytning til
havet. Forbindelsen mellem by, hav, havn og strand 
skal styrkes.

Status Værkudvidelse:

• Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 31.10.18 
at modtage donation af kunstværk

• Hjørring Kommune forbereder anlægsarealet

• Tæt samarbejde mellem kommune, kunstner og
rådgiver om udvikling og etablering af
værkudvidelse siden efteråret 208.

• Indvielse af værkudvidelsen til Folkefesten den 22. 
Juni 2019



Skitse af værkudvidelse



Status 
Samspil mellem By og Havn
Havnegade

Status Havnegade:

• Proces med byen i efteråret leder op til
udarbejdelse af udbudsmateriale

• Realisering i 2020

• Samspil med havnens helhedsplan for 
Havnegade



Status Aktivitetsbåndet og
Sømandskirkens Have

Overordnet formål:

At skabe en mere indbydende ankomst til bymidtens østlige
ankerpunkt. Indsatsen skal “væve” området sammen og
skabe en rekreativ helhed, til glæde for borgere og
besøgende

Status Sømandskirkens Have:

• Løbende dialog og samarbejde med brugere af
Sømandskirken, det Gl. Rådhus og skolen om udvikling
af haven

• Åbent-hus arrangement den 25. maj 2018

• Indvielse af Sømandskirkens have den 23. februar 2019

• Vi anvender hjemmehørende flora og fauna

• Nu er ”lærredet” klar- Sømandskirkens have udvikles
løbende sammen med brugerne



Status 
Aktivitetsbåndet

• Byrumseksperiment i Jernbanegade

• Midlertidig afspærring af den øverste del af
Jernbanegade (stadig adgang til Cirkuspladsen
via Vanggårdsgade)

• Indretning med byrumsinventar - skaber
mulighed for at afprøve ophold og bevægelse

• Vi “forer” Jernbanegade med natur-
hjemmehørende flora og fauna



Status 
Handelstrekanten

• Etablering af legeplads på Lauras plads foråret
2018

• Proces med forretningsdrivende om udvikling af
Nørregade foråret 2018

• Etablering af plantekasser og byrumsinventar i
Nørregade sommeren 2018

• Vi arbejder med hjemmehørende flora og fauna

• Dialog med handel- og erhverv om 
vejviser/vingeskilt

• Ideer til Kuberne- hvordan skal de anvendes? Skal
de stilles op andre steder i byen?



Bibiana Hirtshals



Milepæle områdefornyelsen 2019
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“Byens hjerte”- plan for 
wayfinding og forskønnelse af
Havnegade

Overordnet formål: 

At skabe synergi mellem leve- og transitbyen. Med en
vifte af tiltag som I sammenhæng kan være med til at 
gøre levebyen lettere tilgængelig- og mere attraktiv for 
borgere besøgende.

Der kan arbejdes med flere elementer, bl.a.:

• Naturen som gennemgående fortælling

• Belysning

• Gadeinventar

• Skiltning

• Storytelling



Proces for Byens Hjerte- wayfinding og forskønnelse af Havnegade



Hvordan kan jeg være
med?


