Vedr. bopæl på Havnegade i Hirtshals
Efter samtale med Borgerservice i Hjørring Kommune sender jeg hermed
argumenter for, at der i fremtiden kan være bopæl på Havnegade i Hirtshals.
• Havnegade hører under byzone og er derfor ikke under Hirtshals Havn og
derfor vil det naturlige næste skridt være, at åbne for privatbeboelse.
• Ser man på mange andre havnebyer i Danmark, ser man at der er flere og
flere steder, hvor der bliver bygget privatbeboelse på havneområderne. Disse
er i alle tilfælde attraktive boligområder, som giver ekstra liv til og indtjening.
• Området omkring Havnegade er pt. under renovering, da kommunen ønsker
at forskønne området. At åbne op for privat beboelse i området, vil yderligere
forskønne området og bringe liv hertil, uden at det giver ekstra omkostninger
til kommunen.
• Jeg betaler Hirtshals Havn for to parkeringspladser og jeg har planer om, i så
fald at jeg kan få tilladelse til at bo på Havnegade, at få lavet en tagterrasse,
således at der også vil være udenomsareal til boligen.
• En af Hjørring Kommunes argumenter for, at der ikke bør være beboelse i
området er, at der kan være støjgener fra industrien. Jeg har i 15 år haft
frisørsalon på Havnegade, og jeg har i den årrække aldrig været generet af
støj. Dette primært fordi, at Havnegade består af jollehavn.
• Jeg ved via mit store netværk, at der er mange som ønsker bolig i Havnegade.
Jeg er overbevidst om, at Havnegade kan blive yderligere forskønnet og
attraktivt af, at der er flere mennesker i området. Yderligere mener jeg, at
området vil være attraktivt for tilflyttere.
• Der er andre områder omkring Hirtshals Havn, hvor der i forvejen er beboelse,
f.eks. området tættest på havnen ved Kystvejen. I dette område er der
industri.
• I og med at der ville være beboere på havneområdet, ville det øge trygheden,
ikke mindst for virksomheder og båd -og skibsejere.
• I og med at jeg ejer bygningen vil jeg som ejer naturligvis sørge for, at
området bliver passet og bygningen dermed bliver forskønnet.
Jeg har en tro på, at vi kan gøre havneområdet til et yderst attraktivt boligområde
og et område, som vil tiltrække mange turister og nye borgere i kommunen. Jeg er
oplyst om, at der bliver ventet på byggetilladelse til en café overfor min salon, som
også vil kunne bringe liv i området.

Der er mange gode initiativer fra Hirtshals beboere og via mit erhverv, er jeg i daglig
kontakt med en stor del af disse og jeg ved derfor, at der er et samstemmende
ønske om, at der kommer nye initiativer, for at skabe vækst og bedre økonomi til
hele kommunen.
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