Fokus på Vrå

2013
Vi håber, at dette lille lokale oplæg vil blive
opfattet og taget imod, som et tegn på
engagement og god vilje, og vi glæder os til
samarbejdet om

”Fokus på Vrå i 2013”
På vegne af
Vrå beboer- og erhvervsforening
Arbejdsgruppen ”Fokus 2013”

Vrå - et godt
sted at være

Fokus på vrå i 2013
I Vrå beboer- og erhvervsforening arbejder
vi for - og med Vrå, og udfordringerne er
bestemt til at få øje på. Kommunalreformen
har skabt store forandringer.

•

Vrå hotel, området der omkring – og
inderste del af Vestergade er en
møllesten om halsen på al udvikling i
Vrå. Her må gøres noget.

Fra at være den største by i kommunen er
Vrå nu en mindre by i udkanten af en stor
kommune.

•

Idrætscenter Vendsyssel er et stort
momentum for Vrå, og centrets planer
prioriterer vi højt.

Stordrift og centralisering ligger i tiden, og
det er de store byer, der trækker. Vi har
svært ved at følge med, og det nemmeste
var at smide håndklædet i ringen.

•

Vi har et fantastisk potentiale i det
grønne område, der strækker sig
gennem byen, og Lunden er en del af
det. Vores vision er, at lave tiltag, der
får det grønne bånd til at samle – i
stedet for at dele byen.

•

Vi mangler nye byggegrunde. Der er
stort set udsolgt – og de få der er, er
”wa-ag”

•

Og sidst, men ikke mindst. Vrå er en
kulturby, og det er overmåde vigtigt, at
kommunen fortsat bakker op om de
mange kulturbærende søjler:

Det gør vi ikke – tværtimod.
Vi må finde andre områder, hvor vi kan
noget, og vi er overbevist om, at der er
mange områder, hvor vi kan bidrage til, at
Hjørring kommune bliver både spændende,
levende og mangfoldig.
Vi har længe set frem til kommunens fokus
på Vrå i 2013, og en gruppe har arbejdet
med emnet.
Det er hjerteblod for os. Vi vil gerne være
pro-aktive, så her er en oversigt over de
områder vi, set med lokale øjne, gerne vil
have i fokus:
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Vrå som stationsby
Vrå Højskole
Børnenes Jord
Idrætscenter Vendsyssel
Engelundsmuseet
Uhrenholdts Gård
Vrå Revyen og Vrå amatørteater
Kirkerne i Vrå
Idrætsforeninger og spejderkorps
Løkken-Vrå Nærradio

Vrå Hotel som skæmmer

