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Ildsjæle står på
mål for Vrå

14

Bestyrelsesmedlemmerne i Vrå Beboer og Erhvervsforening Ivan Larsen (tv) og Finn Henriksen ved en af byens mange plakatstandere.

Vi fejrer Vrå – når vi må
Stationsbyen fylder 150 år den 15. august og skulle have været fejret over hele året
– nu er flere aktiviteter flyttet
kørerne, der kører løb på højt niveau i
Europa.
Vrå Beboer og Erhvervsforening opstiller 10 nye blomsterkummer til erstatning for de gamle, nedslidte cementkummer. Kummerne tilplantes med
sommerblomster, stauder og småbuske af frivillige fra Uhrenholdts Gaard
sammen med Vrå Beboer og Erhvervsforening, mens Hjørring Kommune har
doneret kummerne.

Af Niels Henriksen

Den 15. august 1871 nåede jernbanen
til Vrå. Egentlig var der slet ikke noget,
der hed Vrå. På det sted, hvor toget kom
med selveste kong Christian IX ombord,
var en kirke fra omkring 1100-tallet og
en præstegård og tre små sogne. Vrå
opstod først, da toget var kørt videre
mod Hjørring.
Den 15. august er det altså 150 år siden,
at Vrå opstod som by, og det skal naturligvis fejres.
- I Vrå beboer og Erhvervsforening har
vi arbejdet med jubilæumsplanerne i
et par år, og oprindeligt var det planen,
at byen skulle fejres med aktiviteter,
der strakte sig fra nytår og hele 2021
igennem. Men på grund af corona er
det første halve års aktiviteter desværre udskudt, så nu siger vi, at vi fejrer
Vrå, når vi må, smiler formand for Vrå
Beboer og Erhvervsforening, Arne Larsen-Ledet, der forventer og håber, at
startskuddet på jubilæumsaktiviteterne
bliver med Vrå Marked på selve jubilæumsdagen, søndag den 15. august.
Vrå Marked
Vrå Beboer og Erhvervsforening har
i en lang årrække stået for det årlige
Vrå Marked og i år bliver alle sejl sat til
med bl.a. karruseller, markedsgøgl, telte, musik, lyd og en teatergruppe der

Den 15. august 1871 kom det første tog til det sted, der senere kom til at hedde Vrå.
150 års jubilæet bliver markeret på mange fronter.
modtager selveste kong Christian IX,
der ankommer med toget - akkurat som
for 150 år siden.
Vrå-Børglum Idrætsforening (VBI) er
byens største forening, og derfor fylder sport meget, både udenfor Idrætscenter Vendsyssel (ICV) og ikke mindst
indenfor. VBI er derfor også medspiller på jubilæumsaktiviteterne, og et af
dem, der nok skal trække tilskuere på
stadion, er et besøg af DBUs oldboys
landshold med en perlerække af nogle
af Danmarks største fodboldkoryfæer.
ICV vil også lægge rammer til en kæmpe
koncert. Hvornår den afvikles og hvem,
der kommer til at stå på scenen, er endnu ikke på plads. Her er udfordringen,
at flere af de danske topnavne fik sidste

års koncerttur ødelagt af corona. Derfor
er deres aftaler skubbet til 2021, så der
er et større puslespil, som skal på plads.
Jubilæumskirkekoncert
Vrå Kirke vil gerne holde en jubilæumskirkekoncert med en operasanger eller
entertainer, og det kunne eksempelvis
være operasanger Jens Chr. Wandt eller den lokale Morten Staugaard, der er
kongelig operasanger og fastansat ved
operaen i København. Hertil musik og
vokalensemble.
Aldrig før i byens historie er der blevet kørt rally i Vrå. Det bliver der i jubilæumsåret, hvor det er lykkedes at
få Hjørring Motorsport til at afvikle sit
årlige rally i Vrå og omegn og med flere

En dag for børnene
Børnene skal selvfølgelig også have lov
at feste igennem i jubilæumsåret. Og
det skal bl.a. gøres på en særlig dag,
hvor ungerne skal have fuldt fokus og
forkæles med musik og underholdning.
Fra formiddag til eftermiddag skal de
lege, hoppe, grine, synge, overraskes
og underholdes med en række indslag
og optrædener. ICV lægger rammer,
madrasser, halgulv og måske endda
køkken til løjerne, og dertil importeres
nogle af både landets og landsdelens
bedste underholdere i forskellige genrer.
Hertil kommer endnu flere arrangementer, som endnu er i deres vorden.
- Da vi ikke har været i stand til at følge vores oprindelige plan for fejringen
af byens jubilæum, er vi indstillet på, at
nogle af arrangementerne formentlig
kommer til at strække sig ind i 2022
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Byrådet smiler venligt til Vrå
Hjørring Kommunes borgmester roser byens frivillige og ildsjæle og betegner Vrå som en bosætningsby
Af Niels Henriksen

- Byrådet smiler venligt til Vrå – men
byen har også forstået at gribe smilet.
Sådan siger Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (S) og hentyder der-

med til de mange frivillige og ildsjæle,
der er med til at definere Vrå, og som
med deres arbejdskraft og engagement er med til at skabe udvikling i den
jubilerende stationsby. Et engagement
som de lokale politikere mange gange
har kvitteret for ved at sende bevillinger afsted til projekter i kommunens

ELEKTRIKERFIRMA MED
SPECIALE I INSTALLATIONER
TIL LANDBRUG OG INDUSTRI
Vi er eksperter i elinstallationer til landbrug, industri
og private i hele Nordjylland.

sydligste bastion. Senest historiske 178
mio. kroner til en ny skole og børnehus
i en opsigtsvækkende symbiose med
den selvejende institution Idrætscenter
Vendsyssel (ICV).
- Vrå er kendt for stor frivillighed. Byens frivillige har leveret arbejdskraften til mange projekter som f. eks.
ombygningen af det gamle korn- og
foderstoffirma Uhrenholdt og et faldefærdigt rugbrødsbageri til et aktivt
kulturhus og værksteder. Seniorer har
fundet sammen i et givende fælleskab
i og omkring ICV. Vrå har virkelig grebet chancen i forhold til de muligheder,
som kommunen har givet, siger borgmesteren og peger på vigtigheden af,
at store virksomheder som eksempelvis Arne Andersen Vrå A/S, Sejlstrup
Entreprenørforretning/Vrå Mørtelværk
og Sparekassen Vendsyssel bakker
massivt op om initiativer i Vrå.
Positiv udvikling
- Vrå har været i en positiv udvikling
siden kommunesammenlægningen i
2007. Vrå er en af kommunens områdebyer, og en af dem vi satser på. Byen
er Hjørring Kommunes sydligste bastion og den tætteste by mod Aalborg.
Sammenholdt med en række fantastiske faciliteter, ikke mindst de sportslige
i Idrætscenter Vendsyssel og den ny
skole og børnehus, samt flere kulturelle tilbud, så ser vi i byrådet derfor Vrå
som en oplagt bosætningsby. Med de
faciliteter behøver man ikke nødvendigvis at bo i en stor by for også at få
dækket sine fritidsinteresser, fastslår
Arne Boelt.

Elektrikeren Nord A/S
Sigenvej 1
9760 Vrå
Tlf. 98 98 10 52
hjoerring@elektrikerenas.dk
www.elektrikerenas.dk

Kulturby
- Men Vrå er også en kulturby med
masser af liv i og omkring højskolen
og Kunstbygningen med et helt unikt
internationalt samarbejde. Kunstbygningen er nemlig den skandinaviske
repræsentant på JCE Biennalen 2019–
2021, der har til formål at finde nogle af
de stærkeste unge talenter under 40 år
i syv europæiske lande og har stået for
at udvælge de danske kunstnere. Kulturen udfoldes også på mange andre

planer i kulturhuset Uhrenholdts Gaard
og Rugbrødsbageriet.
- Desuden er Vrå en stationsby med
halv times drift på skinnerne, så selv
med arbejde eller uddannelse i eksempelvis Aalborg eller Hjørring er det nemt
og hurtigt at komme frem og tilbage
med offentlig transport. Derfor er der
som oftest også kun brug for én bil i familien. Skal man ud at køre, er der bare
fem kilometer til motorvejen.
- I Vrå har borgerne de bedste muligheder for at udvikle sig, individuelt og
som familier, i kraft af de kommunale
investeringer og den markante borgerinvolvering, understreger Arne Boelt,
der dog synes, at Vrå mangler noget.
- Jeg synes, at der mangler noget skov
omkring Vrå. Det er vigtigt, at vi har
rekreative områder, som også giver
positiv klimapåvirkning, så det snakker
jeg i øjeblikket med Naturstyrelsen om,
smiler han.
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Anlægget Lunden tilhører Vrå Beboer og Erhvervsforening. Her er en stor flok frivillige mødt op for at være med til at trimme byens Central Park.

Ildsjæle står på mål for Vrå
Beboer og erhvervsforeningen deltager aktivt i byens udvikling og
er en respekteret medspiller hos Hjørring Kommune

Af Niels Henriksen

Frivillighed er en god investering. Sådan er opfattelsen i hvert fald hos Vrå
Beboer og Erhvervsforening. Her er
oplevelsen nemlig, at den frivillige
indsats, som ildsjæle gør i stationsby-

en, smitter af på den politiske velvilje
i Hjørring Byråd. De lokale politikere
lytter interesseret, når beboer og erhvervsforeningen kommer med forslag
til nye projekter eller har kommentarer
til kommunale planer.
- Vi bliver hørt, og vi bliver lyttet til, og vi
kan konstatere, at de folkevalgte i byrådet er positivt stemt overfor Vrå, blandt

Sdr. Vråvej 121, 9760 Vrå
Tlf. 98

98 01 88

www.sejlstrup.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: .. kl. 7.00 -15.30
Fredag: ................... kl. 7.00 -12.00

• Mørtel – kalk.
• Kranopgaver.

andet fordi de ved, at vi er mange, som
gerne vil gøre en frivillig, ulønnet indsats. Så er vejen til kommunal opbakning kortere, understreger formanden
for Vrå Beboer og Erhvervsforening,
Arne Larsen-Ledet.
Vrå Beboer og Erhvervsforening er en
sammensmeltning af en borgerforening og en handelsstandsforening,

som hver især ikke længere gav mening. Byens forretningsliv er skrumpet
gevaldigt. I stedet er erhvervsvirksomhederne vokset i både størrelse og antal, samtidig med en positiv udvikling i
befolkningstallet. Derfor gav det god
mening at stifte en forening, der samler
både beboere og erhvervslivet.
Fortsætter på side 22

VVS-ARBEJDE
KLOAK-ARBEJDE
VENTILATION

• Vej- og støbematerialer.
• Modtagning af beton,
tegl og asfalt

VARMEPUMPER

• Transport af grus,
sand, sten.
• Vejlaboratorium,
komprimeringskontrol.

NYBYGGERI

• Genbrugsmaterialer,
knust beton og asfalt.
• Også salg til private.

Sejlstrup

Entreprenørforretning A/S

Risgårdsvej 64, 9480 Løkken . Tlf. 98
www.sejlstrup.dk

99 91 88

• Kloakering – Kloak TV
• Planering – jordﬂytning
• Udgravninger – byggemodning
• Slamsugning
• Alle former for entreprenørarbejder
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Vrå Beboer og Erhvervsforening trækker Vrå i den rigtige retning.

Fortsættelse fra side 20

Arbejder på mange fronter
Og foreningen arbejder på mange
fronter, lige fra at arrangere julefest i
kulturhuset Uhrenholdts Gaard og fastelavnsfest sammen med Idrætscenter Vendsyssel og Børnenes Jord til
Vrå Marked og et tæt samarbejde med
Hjørring Kommune om idéer og planer
for byens udvikling.
- Vi arbejder f. eks. sammen med kommunens planafdeling om, hvad der potentielt kan ske med området, når den
gamle skole lukker, og den nye åbner
senere på året. Vi presser løbende på
for at få udstykket flere byggegrunde.
Og det er lykkedes, og vi kan godt tage
noget af æren for, at det nye boligkvarter Rævebakken øst for byen er blevet
etableret, og flere allerede er i gang
med at bygge nye parcelhuse på området. Vi har været foregangsmænd for
det, vi kalder for Caminoen – en grøn
supercykelsti, der snor sig fra Vrå Højskole i vest til Idrætscenter Vendsyssel
og den ny skole i øst, lige som vi sammen med andre aktører har medvirket til, at der nu er kommet cykelsti til
Børglum, således at vi kun mangler det
sidste stykke, før Vrå er forbundet med

sikker cykelmulighed til Løkken og nogle af Nordeuropas bedste badestrande,
siger Arne Larsen-Ledet, der ikke tøver
med at kalde Vrå for en stationsby med
halvtime drift på skinnerne, en kulturby med Vrå Højskole, Kunstbygningen,
Uhrenholdts Gaard og et blomstrende
idrætscenter og en erhvervsby med
flere end 1200 arbejdspladser.
- Og så må vi ikke glemme, at vi i Sparekassen Vendsyssel med hovedsæde i
Vrå har en økonomisk samarbejdspartner, der i vores optik mere end til fulde lever op til sine værdier om nærvær
og lokalforankring og opbakning. Vi får
sjældent nej, når vi kommer med gode,
gennemarbejdede projekter, understreger formanden.
En god bosætningsby
- Med den positive udvikling i befolkningstallet ser vi Vrå som en god bosætningsby. Engang var Vrå en driftig
handelsby, men vi er som de fleste
andre mindre byer blevet overhalet indenom af udviklingen. Men vi har det
nødvendige med to store dagligvarebutikker. Både huspriser og grundpriser er attraktive, og så er Vrå en tryg by

Bestyrelsesmedlem i Vrå Beboer og Erhvervsforening, Erik Rasmussen (tv), overrækker
Vrå-prisen til Ejnar Toft på et Vrå Marked.

at bo i. Det er parametre, som mange
kan se sig selv i, og vi glæder os over,
at ikke mindst mange af byens børn
vælger at flytte tilbage efter eksempelvis endt uddannelse, lyder det fra Vrå
Beboer og Erhvervsforening, der er klar
til at stille op for den 150 år gamle stationsby.

Papirformat: A4

Den Lutspillende Gris er blevet Vrås
vartegn. Den sælsomme skabning
findes som kalkmaleri i Vrå sognekirke.

Vrå Beboer og Erhvervsforening har været til at presse på for at få udstykket flere byggegrunde i Vrå. Her det formand Arne Larsen-Ledet (tv) og bestyrelsesmedlem Niels Henrik
Nielsen på den nyeste udstykning, Rævebakken.
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Området med Vrå Skole (nederst på kortet)
kommer til at stå tomt, når den ny skole åbner. Hvad skal der ske her?

Lars Have er afdelingsdirektør i privatkundeafdelingen i Vrå. Her
er han fotograferet foran Sparekassen Vendsyssels domicil, der
netop er blevet udvidet med 900 kvm. (Foto: Axel Søgaard)

Sparekassen Vendsyssel
støtter lokal udvikling
10 velgørende fonde og sponsorater for i alt ca. 30 mio. kr. gjorde i 2020
en stor forskel i mange lokalsamfund
Af Niels Henriksen

Lokal forankring, nærvær og synlighed er nogle af de værdier, som Sparekassen Vendsyssel bygger på. Og
har gjort det, siden en flok fremsynede
mænd mødtes for præcis 150 år siden
og skabte Spare- og Laanekassen for
Vraa-Emb Sogne. 130 år senere blev
Sparekassen Vendsyssel født, da Vrå
Sparekasse og Jelstrup-Lyngby Sparekasse så fornuften i at slå sig sammen for at danne et fremtidssikret, lokalt pengeinstitut.
Siden har organisk vækst og en række
fusioner resulteret i, at Sparekassen
Vendsyssel i dag er Danmarks største
garantsparekasse med cirka 54.000
garanter og godt 700 medarbejdere fra
Skagen i nord til Lemvig i vest og Hobro
i syd – plus et par afdelinger i København.
Støtter med 30 mio.
Organisationen er delt op i otte regioner for at bevare og styrke den lokale
nærhed.
- Ved fusioner med andre lokale pengeinstitutter er der i langt de fleste tilfælde blevet etableret en fond, der har
til opgave at støtte lokale aktiviteter.
Samlet har fondene og sponsorater i
2020 støttet lokalt med omkring 30
mio. kr., fortæller Lars Have, der selv er
direktør i privatkundeafdelingen i Vrå.
Selv om sparekassen geografisk er
spredt ud over et stort område, har

Privatkunderådgiver Anita Jepsen og afdelingsdirektør Lars Have på Hjørring Kommunes
nye udstykning på Rævebakken, hvor sparekassen hjælper mange nye og eksisterende kunder til en ny bolig. (Foto: Axel Søgaard)

pengeinstituttets ledelse fastholdt, at
hovedsædet fortsat skal være i Vrå.
En beslutning, der helt bogstaveligt er
blevet cementeret ved, at en ny stor tilbygning på 900 kvm netop er blevet i
brug. Foruden Vrå-afdelingen rummer
hovedsædet også en række stabsfunktioner, således at næsten 160 medarbejdere har arbejdssted i Vrå. Dermed
er Sparekassen Vendsyssel byens
største arbejdsplads.
Støtter lokalt
Sparekassen Vendsyssel har igennem årene deltaget aktivt i en lang
række projekter, som har haft betydning for Vrås udvikling. Blandt de mest

markante og synlige er opførelsen af
Idrætscenter Vendsyssel, da Vrå Hallen
brændte. Sparekassen har som økonomisk samarbejdspartner deltaget i både
den løbende drift og i den fortsatte udvikling i centret, som det nyeste med
opførelse af bl.a. Hal 3. Desuden holdt
Sparekassen Vendsyssel hånden under Vrå Højskole, da skolen med blot
en god håndfuld elever var millimeter
fra at måtte lukke. Med solid opbakning
og en dedikeret indsats fra et nyansat
forstanderpar og med hjælp fra et voksende antal medarbejdere lykkedes det
at vende udviklingen, således at højskolen i dag har venteliste til kurserne.
Desuden har sparekassen bl.a. bak-

ket op, da lokale ildsjæle ønskede at
forvandle et nedslidt foderstoffirma til
et moderne kulturhus og et forfaldent
rugbrødsbageri til værksteder.
- Om nogle måneder tager vi en helt ny
skole til 178 mio. kr. i brug, og vi kan konstatere en særdeles positiv udvikling i
bosætningen i byen. Byggegrundene i
nye udstykninger bliver nærmest revet
væk, og her er vi med i finansieringen
af de fleste. Vi glæder os over, at vores
forretning med eksisterende og nye
kunder vokser i Vrå, og på den måde
er vi yderligere med til at understøtte
byens udvikling - en udvikling, som jeg
helt sikkert tror vil fortsætte de kommende år, siger Lars Have.
Garantsparekasse
- Som garantsparekasse bestemmer
vi selv, hvor og hvordan vi vil støtte
og bakke op. Sparekasse-tanken går
jo ud på, at ingen skal kunne købe sig
til magten. Dem, der er valgt til at stå
i spidsen for sparekassen, kan lede
virksomheden ud fra den ideologi, der
ligger til grund, og ikke ud fra hvad en
storaktionær synes. Hos os skal bestyrelsen lytte til repræsentantskabet,
og repræsentantskabet bliver valgt af
garanterne, så i yderste konsekvens er
det jo garanterne, der afgør, hvem der
skal bestemme over sparekassen. Det
er så demokratisk, som det kan være,
tilføjer sparekassens administrerende
direktør Vagn Hansen.

Idrætscenter Vendsyssel klar
med plan for en svømmehal
Bestyrelsen har netop vedtaget et projekt, der foruden svømmehal også omfatter
baner til padeltennis og yderligere 18 hotelværelser
ger i alt, forklarer Alex Rasmussen, der
skønner, at projektet vil give arbejde til
yderligere 4-5 fuldtidsbeskæftigede
samt et antal tilknyttede medarbejdere.
Svømmehallen skal efter planen placeres umiddelbart vest for den nyeste
værelsesfløj, og det betyder, at Vrå
Tennisklubs to baner skal flyttes. ICVs
bestyrelse er allerede i positiv dialog
med tennisklubben om en ny, attraktiv
placering, hvor der er plads til at anlægge tre baner, som kan modsvare den
positive udvikling, som klubben aktuelt
er inde i.

Af Niels Henriksen

Hjørring Kommune kan snart regne
med at få en ansøgning fra Idrætscenter Vendsyssel (ICV) i Vrå om opbakning til opførelse af en svømmehal.
Hvis projektet til 100 mio. kr. nyder politisk fremme, som håbet, forventer ICVs
ledelse, at spaden kan stikkes i jorden til
april næste år, og at de første badende
kan hoppe i bassinnet i slutningen af
2023.
- Da vi indviede ICV i 2008, lød regningen på godt 60 mio. kr., så de 100 mio.
kr., som svømmehallen vil komme til at
koste, er uden sammenligning vores
største investering nogen sinde, fastslår centerdirektør Alex Rasmussen,
der glæder sig over, at en enig bestyrelse har besluttet at sende ansøgningen til kommunen.
Finansiering
- Vi er i en positiv dialog om finansiering og er nu klar til at sende ansøgning
om kommunalt tilskud afsted. Desuden
skal vi snarest i gang med at søge opbakning fra det lokale erhvervsliv og
måske fra borgerne i Vrå i form af forudbestilling af årskort til svømmehallen. Men det er en model, der kun er på
tegnebrættet og slet ikke besluttet, un-

derstreger centerdirektøren, der har en
stor tro på, at projektet bliver realiseret.
- Vi har naturligvis luftet vores tanker i
forskellige fora, og vi har kun mødt positive reaktioner, så vi har en god mavefornemmelse, smiler han.
Faciliteter
- Det er selvfølgelig oplagt, at skolen
bruger faciliteterne til svømmeundervisning. Ellers vil åbningstiderne være
lange og publikumsvenlige, og der vil
være muligheder for aktivitet for alle
aldersgrupper, børn, familier og seniorer. Her bliver et 25 meters bassin med

otte baner, og et udspringsbassin med
1 og 3 metervipper samt en klatrevæg.
Udspringsbassinet vil være åbent, selv
om vi har træningslejre, så borgerne vil
altid have adgang til faciliteterne, som
desuden omfatter et wellnessområde,
varmtvandsbassin som kan benyttes
til behandling, to baner til padeltennis. Desuden opfører vi ifølge planerne
yderligere 18 hotelværelser, således at
vores overnatningskapacitet bliver på
50 familieværelser. Dermed får vi plads
til 200 overnattende gæster i døgnet,
og vi forventer, at vi på årsbasis vil have
mellem 18.000 og 20.000 overnatnin-

Et kæmpe aktiv
- Vi tror på, at en svømmehal ved ICV
bliver et kæmpe aktiv for hele Vendsyssel og Vrå i særdeleshed. Byen oplever
en rivende udvikling, og vi er overbevist
om, at svømmehallen og den ny skole
vil styrke bosætningen endnu mere,
lige som vi er sikre på, at endnu flere turister vil vælge at overnatte i Vrå, og at
vi i ICV naturligvis vil være interessant
for endnu flere træningslejre, påpeger
Alex Rasmussen.
Ansøgningen til kommunen sendes
i maj, hvorefter ICV forventer et svar i
slutningen af august eller begyndelsen
af september. Herefter kan en yderligere proces umiddelbart gå i gang i givet
fald.

Arne Andersen Vrå A/S har opført Idrætscenter Vendsyssel og
medvirket ved de flesdte udvidelser efterfølgende.

Arne Andersen Vrå A/S
- byggeri til hele livet
Virksomheden har sine rødder i Vrå og løser store byggeopgaver
fra Aarhus i syd til Skagen i nord

Udvalgte projekter

Af Niels Henriksen

I mere end 45 år har Arne Andersen
Vrå A/S sat et markant aftryk på hele
Nordjylland, ja i virkeligheden på store
dele af Jylland. I øjeblikket udfører de
byggerier fra Aarhus i syd til Skagen i
nord. Med projekter, der spænder lige
fra vuggestuer til plejehjem, bygger
virksomheden til hele livet. Og for en
bred vifte af kunder.
- Med så mange år i branchen har vi
opnået en stor kompetence og viden,
som gør os i stand til at løse praktisk talt
alle opgaver, uanset størrelse og type.
Vores styrke er vores alsidighed, fleksibilitet og en stab af veluddannede og
engagerede håndværkere. Derfor er vi
interessante for offentlige kunder, for
almene boligorganisationer, for pengeinstitutter, private investorer og landbrugskunder. Vi har kompetencerne til
at løse hele paletten, understreger administrerende direktør Erik Pedersen.

grund til et nyt attraktivt område med
Netto, 24 almene boliger samt lejeboliger. Som det nyeste projekt i Vrå har
vi haft tømrerentreprisen på Sparekassen Vendsyssels nye store tilbygning
på 900 kvm, tilføjer Arne Andersen,
der begyndte som selvstændig tømrermester hjemme i garagen i 1975. Han
er i dag formand for bestyrelsen og
har titel af projektudviklingsdirektør. En
stilling der indebærer udvikling af byggevirksomhedens projekter samt flere
projekter i eget regi.

Projekter i Vrå
- Lokalt i Vrå har vi gennem årene opført et stort antal andelsboliger. Da VråHallen brændte i 2006, var vi med til at
opføre Idrætscenter Vendsyssel, hvor
vi siden har deltaget i stort set alle udvidelser. Vi har opført flere lagerhaller
for Danish Agro, og det var os, der forvandlede den store, nedslidte slagteri-

Byen i Parken
- Eksempelvis er vi netop nu i gang
med at forvandle den gamle Vestre
Skole i Hjørring til en helt ny central bydel, som vi kalder for Byen i Parken. Her
har vi revet den gamle, slidte skole ned
og åbnet op til den smukke park Christiansgave. 1. etape omfatter 20 andelsboliger og to erhvervslejemål, som alle

Arne Andersen er i gang med at forvandle den gamle Vestre Skole i Hjørring til en helt ny
bydel med parken Christiansgave som nærmeste nabo.

bliver klar til indflytning
i første kvartal
Ankomst til den nye bydel fra cemtrum
2022. I 2. kvartal 2021 bliver yderligere
24 lejeboliger og 48 ejerboliger klar
til indflytning. Ejerboligerne er netop
blevet sat til salg med stor interesse til
følge, fortæller Arne Andersen og tilføjer, at der til projektet hører parkeringskælder med elevatorer til de respektive
boliger. Dermed er det muligt at benytte pladsen mellem punkthusene til
rekreative formål i stedet for parkering.
Arne Andersen Vrå A/S er en del af
Vrås historie, og her er firmaets domicil stadig. Stor byggeaktivitet i Aalborg
gjorde det nødvendigt at åbne kontor i
byen, på Gøteborgvej.
- Vi føler os ikke bundet af at have afdelinger flere steder. Vi er fysisk til stede,
hvor det giver mening i forhold til opgaverne, understreger Erik Pedersen.
Arne Andersen Vrå A/S beskæftiger
140-150 medarbejdere og omsætter
årligt for omkring 700 mio. kr.
NY BYDEL I HJØRRING

Boliger slagterigrunden Vrå
På den tidligere slagterigrund i
Vrå er opført 10 sammenbyggede dobbelthuse med 2-3
værelser på i alt ca. 95 - 105
kvm. Til hver bolig er der opført
en carport med tilhørende redskabsrum. Derudover er etableret områder for parkering og
grønne områder.
Yderligere er opført 24 almene boliger for Boligselskabet
Nordjylland. Boligerne er 3 værelseslejligheder på ca. 80-85
kvm, hvor alle lejligheder har
egen altan. Der er i alt fire lejligheder på hver etage, som er
indrettet med en åben rumplan.
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På slagterigrunden i Vrå er bl.a. opført 24 almene boliger for Boligselskabet
Nordjylland, en Netto og 10 sammenbyggede dobbelthuse.

Idrætscenter Vendsyssel Vrå
Arne Andersen Vrå A/S opførte Idrætscenter Vendsyssel. I 2013 blev der opført en
til-bygning, der indeholder 14
dobbelt- og familieværelser.
I 2018/2019 er opført endnu
to tilbygninger. På 1. og 2. sal
er der 18 værelser i en ene
bygning. Mod øst er opført tilbygning, der indeholder omklædningsfaciliteter til VFF og
administration.
Lundegården Hjørring
Lundegården er en integreret institution med vuggestue,
børnehave, legestue og ungdomsklub. Projektet omfatter
sanering og nedrivning af tre
eksisterende daginstitutioner
samt opførelse af ny samlet
børne- og ungeinstitution.
Sparekassen Vendsyssel
I forbindelse med tilbygning på
1000 kvm vandt Arne Andersen Vrå A/S tømrerentreprisen,
som bl.a. består af nedbrydning
samt genopbygning af eksisterende tagkonstruktion. Ligeledes en ny tagkonstruktion over
tilbygningen samt sammenbygning af tagfladen på det eksisterende bygningsværk.

Tilsynsførende Jens Aage Thomsen (tv) og formand Niels Henrik Nielsen er tæt på medlemmerne.

Lokalt og fleksibelt net til Vrå
Vrånet er en medlemsdrevet forening, der tilbyder lynhurtigt internet og
moderne tv-muligheder til borgerne i stationsbyen
Af Niels Henriksen

Vrånet begyndte egentlig som Vrå Antenneforening i 1977. Med tiden voksede antallet af tv-kanaler, og fra 2000
blev det desuden muligt at få leveret
lynhurtigt internet til døren igennem
den lokale og medlemsdrevne forening. I takt med Internettet blev mere
og mere udbredt og dermed brugt til
andet end blot at surfe og hente oplysninger, besluttede bestyrelsen i 2017
at ændre navn til det mere tidssvarende Vrånet.
- Navnet signalerer, at vi
driver et net, som både
omfatter tv-signaler
og en internetforbindelse på helt
op til 1Gbit, såkaldt
Gigaspeed, som vi
har tilbudt medlemmerne siden 2016,
fortæller formand
Niels Henrik Nielsen.

Netsikkerhed
Vrå er trods sin størrelse delt op i hele
13 øer med hver 100 husstande. Det
betyder, at hvis der skulle ske en kabelfejl et sted i byen, vil det kun være det
pågældende nærområde, som bliver
berørt.
- Ingen andre byer af Vrås størrelse har
så stor en netsikkerhed, men vi har en
forpligtelse til naturligvis at sørge for
stabil forsyning til vores medlemmer.
En del af vores medlemmer driver jo
virksomhed og er afhængig af forbindelse ud i verden. Desuden har mange
private arbejdet hjemmefra eller haft
undervisning online under coronanedlukning. Yderligere har vi en del
unge medlemmer, som kun køber en
bredbåndsforbindelse uden tv-pakke,
fordi de i høj grad streamer tv. Endelig
betyder vores optimering af nettet og
de mange øer, at vores net er fremsikret mange år frem i tiden, understreger
Niels Henrik Nielsen og tilsynsførende
Jens Aage Thomsen.
Åbent net
Vrånet har som en af de første foreninger i landet åbnet sit eget net for flere
udbydere. Den første, der er indgået
aftale med, er bredbåndsudbyderen
Fastspeed, som tilbyder 1000 Mbit.
Her har Vrånet forhandlet en pris ned
til 229 kr. om måneden. Det er desuden
også muligt at vælge andre udbydere
som operere på TDCs net.

- Vi har fået mange nye tilmeldinger
og har måske endnu vigtigere evnet at
fastholde de mange medlemmer, der
fokuserer på højhastigheds internet.
Med prisen på 229 kr. om måneden
er vores mulighed for at kunne levere
gigaspeed blevet mere synligt, og vi
oplever, at flere nu ikke længere er så
fokuseret på at det kun er store fiberselskaber, som kan levere hurtigt internet, siger formand Niels Henrik Nielsen.
Moderne tv
På tv-siden er frihed et vigtigt parameter. Bestyrelsen i Vrånet mærker en
tydelig tendens til, at medlemmerne
ønsker at vælge selv og blande deres
egne muligheder, når de har lyst.
- De kendte tv-pakker er efterhånden
ved at være gammeldags, og vi tror på,
at medlemmerne om ikke ret lang tid
ville kunne afregne efter forbrug. Altså
at de betaler efter hvilken udsendelse,
de ser. Men indtil det bliver muligt, er
der via foreningen muligt for medlemmerne at blande deres egen tv-pakke,
og endda med streaming tjenester, bla.
TV2 Play, Netflix og ViaPlay. Ved at
samle kanaler og streamingtjenester
vil der være mange penge at spare på
tv-budgettet, og derved ikke betale for
noget man ikke ser. Medlemmerne kan
lave en BlandSelv pakke på 10 kanaler
ekstra ud over grundpakken eller vælge
BlandSelv 36. Som noget helt nyt vil
man inden sommerferien kunne vælge

Kasserer Per Grindsted med den gratis boks som er en del af medlemskabet.

en BlandSelv 20, som har været meget
efterspurgt blandt vores medlemmer,
forklarer Niels Henrik Nielsen og Jens
Aage Thomsen.
Vrånet har indgået aftale med YouSee,
så tv-boks er gratis for medlemmer hos
Vrånet. Som medlem kan du afhente
en boks hos YouSee butikken i Hjørring.
Med tv-boksen kan man bl.a. let blande
kanaler og starte udsendelser forfra.
Vrånet er også en aktiv del af nyhedsformidlingen i byen. På Infokanalen
lægges der jævnligt nyheder og meddelelser fra byens foreninger op, lige
som det er muligt at se Hjørring Byråds møder direkte på kanalen. Der er
placeret infoskærme flere steder i Vrå,
og bestyrelsen håber og forventer, at
infokanalen fremadrettet vil blive yderligere brugt til lokal nyhedsformidling.

Vidste du...
...at Vrånet har fibernet i hele
byen og ind til hver husstand
et kraftigt Coax kabel, som muliggør internet hastighed på
1000 Mbit.
... at YouSees tv-boks er gratis
for medlemmer af Vrånet.

MF Byg har travlt på
Gartnervænget i Vrå.

Tvillinger i gang med
at sætte nyt aftryk på Vrå
Michael og Anders Frederiksen tilbyder i deres respektive firmaer MF Byg
og AF Bolig spændende og tidssvarende ejer- og lejeboliger
Af Niels Henriksen

Med en positiv udvikling i befolkningstallet, følger efterspørgslen efter moderne og tidssvarende boliger. Her er
tvillingerne Michael og Anders Frederiksen med hver deres firmaer godt i
gang med at sætte et nyt og markant
aftryk på stationsbyen.
Tvillingerne på 31 år er født og opvokset i Vrå, og de bor stadig i byen. De er
begge udlært tømrer – Anders hos HP
i Harken og Michael hos Solbakken i
Lendum - og deres tætte familiemæssige bånd knytter dem også i høj grad
sammen professionelt. Anders er nemlig ansat som tømrer i Michaels byggefirma MF Byg, som så til gengæld
bygger for Anders’ firma AF Bolig, der
beskæftiger sig med byggeri og renovering af egne lejeboliger.
Begge oplever stor, positiv interesse fra
nye potentielle borgere, blandt andet
unge der vælger at flytte tilbage til Vrå
efter endt uddannelse, eller yngre børnefamilier der er tiltrukket af nogle af de
mange værdier, som Vrå rummer.
11 grunde på Gartnervænget
- I september 2019 satte jeg 11 grunde
til salg på den sidste etape af Gartnervænget, og nu halvandet år senere er
alle grunde solgt. Ikke mindst indenfor
de seneste seks måneder er det gået
rigtigt stærkt og i virkeligheden over al
forventning, siger Michael Frederiksen,
der i forvejen havde bygget fire parcelhuse på Gartnervænget.
- De nye grunde blev markedsført
massivt, blandt andet på sociale medier. Interessen har været positiv, og ikke
mindst tilbuddet om at købe grund og
bygge hus til en fast pris har været en
stor succes, konstaterer den unge byggeentreprenør, der nu er på udkig efter
nye, egnede områder til bosætning i
Vrå.

- Vi er aktuelt i gang med at opføre et
parcelhus på Sdr. Vråvej og har formentlig flere projekter i udsigt på den
nye kommunale udstykning Rævebakken i den østlige ende af byen, fortæller Michael Frederiksen, der har bygget
Vrås nyeste private etageejendom med
tvillingebroren Anders som bygherre.
Ny etageejendom
- I udkanten af anlægget Lunden og kun
et par hundrede meter fra indkøb og
offentlige trafikmuligheder har jeg opført en tre-etagers udlejningsejendom
med seks lejligheder. På grunden lå en
gammel nedslidt ejendom, som havde
stået stort set tom i flere år. Interessen
for at flytte ind i boligerne var stor fra
begyndelsen, hvor alle lejlighederne
var lejet ud, allerede inden råhuset var
rejst, og nu har jeg sidenhen investeret
i flere udviklingspotentielle ejendomme
i Vrå, fortæller Anders Frederiksen, der
også har flere ejendomme i Hjørring og
Klarup, både lejligheder og parcelhuse.
- Jeg interesserer mig for Vrå og vil
gerne være med til at sikre et højt niveau også på lejeboligmarkedet. Derfor
har jeg også ambitioner
med de ejendomme,

Anders Frederiksen har gennem sin virksomhed AF Bolig opført denne moderne treetagers
boligejendom i Vrå.

jeg investerer i. De skal renoveres, så
de passer ind i bybilledet, og boligerne
skal matche tidens krav og lejernes forventninger.
Lige som Michael Frederiksen er på
udkig efter områder til nybyggeri af
parcelhuse har Anders Frederiksen
også kig på flere områder i byen, hvor

han gerne vil opføre nybyggede lejeboliger i høj kvalitet.
- Og det er nok præcis derfor, at vi er
selvstændige. Vi kan begge godt lide at
have mange bolde i luften og arbejde
med vores egne projekter. Det giver os
stor stolthed, er både Anders og Michael Frederiksen enige om.
I september 2019 satte Michael Frederiksen
og MF Byg 11 grunde til salg på den sidste
etape af Gartnervænget. Nu halvandet år
senere er alle grunde solgt.

Fjernaflæsning
af varmemålere
I 2020 afsluttede Vrå Varmeværk udskiftning af varmemålere, således at alle målere
nu bliver fjernaflæst en gang
i døgnet. Det betyder, at den
enkelte forbruger nu selv kan
følge forbruget tæt og dermed
aktivt sætte ind. En video på
varmeværkets
hjemmeside
www.vraa-varmevaerk.dk giver gode råd til, hvad man selv
kan gøre. Ellers råder varmeværket til at tage kontakt til den
lokale VVS’er for nærmere rådgivning.
Vrå Varmeværk og GrønGas Vrå har et positivt grønt samarbejde. Her er det formand for varmeværket Niels Henrik Nielsen (tv) og direktør
for biogasanlægget Allan G. Olesen.

Grønt samarbejde giver billig varme
Siden 2016 har Vrå Varmeværk aftaget spildvarme fra GrønGas Vrå – helt ny elkedel tages i brug om få dage
Af Niels Henriksen

Når biogasanlægget GrønGas Vrå et
par kilometer udenfor byskiltet omdanner biomasse fra landbrugsproduktionen til naturgas og optimeret gødning
til landmændene er der mange vindere.
Udover miljøet er det de godt 1100
fjernvarmeforbrugere i Vrå. De modtager nemlig varme, som er produceret
uden fossilt brændsel og til en attraktiv
pris.
- GrønGas Vrå leverer en del af den
varme, som vores forbrugere aftager.
Vi forventer med anlæggets udvidelse
at modtage en større mængde. Når vi
hertil lægger, at det solvarmeanlæg til

30 mio. kr., som vi installerede i 2015,
stort set vil dække resten af forbruget,
så kan forbrugerne glæde sig over at
modtage grøn varme, siger formand for
Vrå Varmeværk, Niels Henrik Nielsen
og tilføjer, at varmeværket om ganske
få dage er klar til at tage en helt ny elkedel på 7 MW i brug som backup. Elkedlen erstatter en gammel gasturbine
og er endnu et skridt væk fra brug af
fossilt brændsel. Elkedlen skal drives
af grøn strøm produceret af vindmøller,
og når der er overproduktion af strøm,
får varmeværket endda penge for at aftage strømmen, mens det producerede
varme vand kan lagres i to store velisolerede tanke i op til flere dage.

Om få dage er Vrå Varmeværk klar til at tage en helt ny elkedel i brug som backup. Det glæder
varmemester Finn Pedersen (th) og assistent Carsten Jensen.

Spildvarme
- Hos GrønGas Vrå producerer vi naturgas af den husdyrgødning, som vi låner
fra områdets landmænd og fra restprodukter fra f.eks. fødevareindustrien. Fra
produktionen af gassen opstår der en
stor mængde overskudsvarme, og hvis
vi ikke kunne afsætte den til Vrå Varmeværk, var der ikke anden mulighed
end at lukke varmen ud i luften. Derfor
er vi meget tilfredse med samarbejdet,
understreger direktør hos GrønGas,
Allan Olesen, der fortæller, at biogasanlægget har fået tilladelse til at øge produktionen fra 360.000 tons biomasse
om året til 500.000 tons. Det betyder
større produktion og dermed mere
overskudsvarme, som kommer forbrugerne i Vrå til gode.
GrønGas Vrå arbejder desuden med
planer om at nedkøle gyllen, for når
landmanden modtager en koldere gylle, kan han nedbringe sit CO2 udslip.
- Hos Vrå Varmeværk var vi klar til at investere i egen varmepumpe, men ved
vores løbende dialog blev det tydeligt,
at GrønGas Vrå arbejder med planer om
en etablere en varmepumpe til nedkølingen at gyllen, og at det ville betyde
endnu mere grøn varme til os. Det vil
give begge parter fordele – Vrå Varme-

værk slipper for en investering på 26
mio. kr., samtidig med at biogasanlægget kan nedkøle gyllen til fordel for den
enkelte landmand, og dermed får både
GrønGas og Vrå Varmeværk endnu
mere ud af vores positive fælles samarbejde, påpeger Niels Henrik Nielsen,
der sammen med varmeværkets øvrige
bestyrelse har arbejdet intenst med
værkets udvikling mod et grønne udtryk og dermed fri for fossile brændsler.
Renere by
- Som virksomhed kan vi udnytte nogle
af de ressourcer, som måske ikke er
umiddelbart synlige, og samtidig er vi
sammen med varmeværket med til at
gøre Vrå til en endnu renere by at bo
i og reducere varmeudgifterne for den
enkelte borger, tilføjer Allan Olesen.
Ikke alle husstande i Vrå har pligt til at
aftage fjernvarme, men de fleste gør.
Nogle ganske få har oliefyr eller elvarme. Andre vælger at installere en
varmepumpe.
- Det fint, men man skal bare huske, at
en varmepumpe typisk er slidt op efter 10 år. Fjernvarmeinstallationen bliver aldrig slidt op, fastslår Niels Henrik
Nielsen.

Vrå Varmeværk investerede i 2015 30 mio. kr. i dette solvarmeanlæg, som sammen med
varme fra GrønGas Vrå leverer grønt varme til forbrugerne i byen.

Fakta om grunden
• 33.000 m² på to matrikler
• 9.500 m² bygningsmasse fordelt på
17 bygninger
• Gode og trygge stiforbindelser til
bymidte, Idrætscenter Vendsyssel
og nyt skole- og børnehus
• 6 km til E39, 3 km til rute 190 og
300 m til station

Proces, 2021
• Alle idéer samles
• Fremtidig planlægning og udbud af
arealet tilrettelægges - med plads til
dialog med interesserede
• Er du interesseret i området, har
forslag til anvendelse eller andet,
kan du kontakte
Hjørring Kommune,
Chef for Byudvikling, Malene Munch
mail: malene.munch@hjoerring.dk

Klokken ringer ud
for Vrås gamle skole
Hjørring Kommune efterlyser idéer til, hvad der skal ske med det gamle skoleområde
Af Niels Henriksen

Siden 1901 har der været drevet skole
på det store område tæt på Vrå Højskole og valgmenighedskirken. Vrå Realskole blev nemlig oprettet allerede i
1901 med bare én elev, og ni år senere
blev Vrå Hovedskole taget i brug. Mellem de to skoler var der en usynlig skillelinje, og siden 1999 har de to skoler da
også været drevet som én.
Men om få måneder er det slut, når det
helt nye Vrå Skole og Børnehus tages
i brug. Og spørgsmålet er så, hvad der
skal ske med det 3,3 ha store område?
Det ved ingen, men Hjørring Kommune
inviterer nu borgere, investorer og andre til at komme med gode idéer.
Bæredygtighed
- I Hjørring Kommune har vi fokus på
bæredygtighed, og en del af bygningsmassen kan formentlig sagtens bevares. Helt personligt kan jeg godt se for
mig, at man bevarer den gamle, oprindelige bygning fra Vrå Realskole. Jeg
er klar over, at den er i dårlig stand, og
at det vil koste en del at renovere den,
men den ligger tæt op ad Vrå Valgmenighedskirke og Vestergade og dermed
i et hjørne af området, så den vil ikke
ligge i vejen for yderligere udviklingstanker, påpeger Tim Jensen (S). Han er
formand for Udvalget for strategisk by-

og landdistriktsudvikling, som netop
arbejder med at styrke dialog og samspil med både borgere og lokalområder
i kommunen. Desuden har han selv
været elev på Vrå Skole.
- Den gamle hovedbygning fra 1910
og gymnastiksalen på Vrå Skole rummer også en masse fine håndværksmæssige detaljer, men tidens tand
har bidt så kraftigt i murværket, at det
desværre ikke giver mening at bevare
bygningerne. Derimod har der været
tale om, at Vrå Højskole måske kunne
være interesseret i at overtage noget af
det nyeste byggeri på området, og så
vil det jo tosset at rive det ned, mener
formand for Teknik og Miljøudvalget,
Søren Smalbro (V).

Begge politikere ser gerne, at eventuelle planer og projekter giver plads til diversitet i en fremtidig beboersammensætning, at fællesskabet bliver en del af
løsningen og gerne med grønne kiler.
Vil gerne lytte
- Men fra kommunens side har vi ingen færdig opskrift på, hvad der skal
ske med området. Vi ønsker i stedet at
inddrage alle gode kræfter. At høre på
potentielle investorer og lytte til nogle
af de ildsjæle og frivillige, som byen er
så kendt for. Derfor vil vi snarest indkalde til borgermøde, hvor gode idéer kan
komme frem. Når skolen bliver rømmet,
og elever og
lærere flytter ind i
fremtidens
klasse-

værelser ved Idrætscenter Vendsyssel,
er området tomt og vil hurtigt komme
til at se forladt og forfaldent ud. Det må
ikke ske, og vi håber, at det bliver muligt
at komme i gang med nye projekter på
området allerede i 2022, fastslår Tim
Jensen og Søren Smalbro, der begge
ser masser af muligheder i Vrå.
- Pilen peger jo opad for bosætningen.
Her er et aktivt foreningsliv, her er masser af arbejdspladser, her er faciliteterne til at leve det gode liv. Der er kort
til motorvejen, til nogle af Nordeuropas
bedste badestrande og halvtimes drift
på jernbanen. Vrå rummer stort bosætningspotentiale, er de enige om.

