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2018 har været et spændende år – et år hvor der er sket mange gode ting i Vrå . Vi har haft
travlt….selvfølgelig med de gamle klassikere: Vrå Marked* og Julemarked…julepynt og
blomsterkummer* i byen…og de 9 flag* ved indfaldsvejene osv. Det er de gamle klassiske
ting med en lang tradition - men vi har også været optaget af mange andre ting.
Det var i 2017 vi fik sat de flotte plakatstandere sat op ved byens indfaldsveje*. Det var folk
fra VBE-betyrelsen, der i Uhrenholdt-regi tegnede, lavede og monterede de 6 standere – og
VBE betalte. Nu er vi i driftsfasen, og det kræver arbejde, at få skiftet hver anden uge – eller
tiere….men Ivan Larsen og Finn Henriksen klarer opgaven. Det er virkelig en succes, og
foreninger står på det nærmeste i kø, for at leje dem. Og endelig er vi… og
Uhrenholdtfolkene…med tak til Lions….netop gået i gang med at få lavet endnu en stander,
og den skal stå ved bageren.
Vi har også arbejdet med 2. del af områdefornyelsen i Vrå – og det handler om området
omkring den lille tunnel* og det indre af Vestergade. Vi er lige ved at være i mål. Der
mangler lidt spejle….å sånt..i tunnelen…men vi er glade for resultatet…om end vi har hørt
rygter om hurtige knallerter….og er de vedvarende må vi lave hastighedsdæmpende flip-udvinger
Supercykelstien - Caminoen – Hjaltes Highway, der er noget af det bedste, der er sket i Vrå*
Nu er det sidste endelig ved at være færdigt. Hængepartiet var et uplight ved platformen
ved Møllegården, og det er netop blevet lavet. Det er vi glade for, og endnu mere glade for,
at det velfungerende anlæg er blevet byens nye trafikale livsnerve - gennem et naturskønt
område.
Vi arbejder til stadighed på at udvikle Lunden, som både Hjørring vandselskabs sø og
Caminoen, har sat sit tydelige præg på ..på den gode måde. Lunden kræver meget arbejde.
Vi bliver aldrig færdige – der er altid noget at lave….og vi vil altid være på vej…
Vi glæder os over, at Anders Frederiksen har købt nitteres hus i vestenden af Lunden. Og
han vil erstatte det med helt nye lejligheder*. Det vil pynte meget på indgangspartiet fra
vest

Vi har i år også arbejder også på at få flere byggegrunde i Vrå – og det er også lykkedes.
Michael Frederiksen har købt Finn’s jord i nord-vest* – så her er der både kommunale – og
private grunde til salg. Det er rigtig fint. Det lyder som noget fra Christiania…men vi har
faktisk en ”grund-pusher”…der utrættelig og til stadighed*.. gør kommunen opmærksom
på, at en god købmand har mere end én slags vaskepulver på hylderne…vi er glade for

grundene i nordvest..men vi vil også gerne have nye byggegrunde i øst Vrå*…og også det er
lykkedes. Den nye skole er på vej, og der er faktisk også efterspørgsel på grunde i det
område. Det arbejder kommunen med nu – og vi har gjort opmærksom på, at man skal
huske at få medtænkt den øgede trafikmængde der bliver, når to mastodonter ligger så
tæt. Kommunen har skøjtet lidt, synes vi….Man vil lave trafiktælling, og så se…men vi
efterlyser en plan B – hvis de kommunale teorier ikke holder…hvad vi tvivler meget på. De
planer venter vi på, og vi ånder kommunen i nakken.
Vi er også med i arbejdsgruppen, der skal finde gode anvendelsesmuligheder for
Møllegården*. Det går lidt trægt, og ingen private investorer har meldt sig på banen.
Hjørring kommune ejer bygningen, og p.t er man ikke til sinds at rage den ned.
Vi håber på en udnyttelse, men ender det med en nedrivning, vil vi i VBE gerne stille os til
rådighed, og lade grunden indgå i Lunden. Det aller, aller sidste nye er, at Arne Boelt på et
møde i Em borgerforening skulle have luftet tanker om nedrivning…og måske opførelse af
boliger. Det kan vi bestemt støtte, for alt vil være bedre, end det står tomt.

Midt sommer 17 puffede vi lidt til Kommunens afdeling for Plan- og udvikling….for at
komme i gang med at se på anvendelse af skolegrunden – og de 3 grunde, hvor
børnehaverne ligger. Vi fik et pænt svar…man syntes det var en god ide…men man ville liige
vente til efter kommunevalget. Forståeligt…men der skete ikke noget i 2018..og vi vil nu
følge op på sagen.
Også de faldefærdige huse har vi haft i fokus. Vi har jævnlig kontakt med Bente Mouritzen,
kommunens kondemneringsekspert… Men der er sjældent lette løsninger, og selv i Vrå må
vi respektere, at den private ejendomsret er ukrænkelig.
Vores 3-trins profileringsprojekt er implementeret, og jeg tror godt man kan sige, at aldrig
før har byens profil stået så tydelig. Ikke desto mindre er vi på vej til at lave endnu et tiltag.
Det bliver også film, men ikke kun på den traditionelle måde. Det bliver bl. a. Vrå set fra
luften – filmet med drone. Vi har lavet med Strandskov Media, der har specialiseret sig i
netop det….og Simon har ved flere lejligheder haft en drone over Vrå – da Post Danmark
kørte gennem Vrå, Vrå Marked osv…altså bliver filmen en kombination af Vrå fra luften og
Vrå fra jorden…og går det som vi håber, vil den være færdig om et års tid.
Vi har også arbejdet på, at få cykelstien mellem Vrå og Løkken gjort færdig*. Det nye stykke
går fra Skrolleshedevej til Børglum, og vi har sammen med Børglum og Løkken igen søgt
kommunen om at få lavet ”enno æ bette nøk” mod vest. Men kommunen fattes penge, og
vi venter i spænding. Men vi nøjes ikke med at vente. Vi vil lave en indvielse af de 3 km det
indtil nu er blevet til. Målet med seancen er selvfølgelig at gøre politikerne opmærksomme

på, at vi stadig mangler 5 – 6 km…..inden vi kan cykle sikkert mellem Vrå og Løkken….og
turisterne vil i en lind strøm komme cyklende ind i baglandet
Indvielsen er planlagt til 4. maj med start fra Thies Auto – snoreklipning vest for
skrolleshedevej – og festlighed, taler m.v. ved Børglum Gamle skole.

Vi er også med i affaldsopsamlingsarrangementet* søndag d. 31.marts, hvor vi sammen
med DN gør Vrå og omegn til det reneste område nord for fjorden. Det er en god ting, at få
affaldet samlet op og kørt hen hvor det hører hjemme, men det er samtidig en kæmpe
pædagogisk mulighed for at lære de ubetænksomme, hvordan man behandler sit affald. Kaj
Hylgaard Olsen er tovholder i projektet, der starter kl 10 – og slutter kl 13….og bagefter er
Rasmus og SuperBrugsen klar med en hot-dog og en øl til opsamlerne
Vi er også så småt ved at gå i gang med at kortlægge stier i – og udenfor Vrå. Stierne i Vrå er
lavet, men ikke alle kender dem, og vi vil lave et kort. Udenfor byen vil vi vil begynde med
Refsnæs*, hvor vi sammen med et losejerudvalg vil undersøge hvilke muligheder der er i
det fantastiske moseområde – og endelig få lavet et kort. Et spændende arbejde, som vi
glæder os til.
Endelig har vi taget initiativ til, at få nedsat et byjubilæmsudvalg. I 2021 fylder Den gamle
Stationsby 150 år.*Det skal fejres, og vi har indkaldt repræsentanter fra foreninger,
institutioner og virksomheder til et indledende møde her i ICV d. 2. april. En spændende,
men også krævende opgave, som vi har to år til at løse. Og en ting er at lave planerne – en
anden er, at få planerne financieret…Vi må hjælpes ad…ligesom A. Chr Poulsen og de andre
pionerer gjorde, da Vrå blev by.

Der sker mange godt ting i Vrå lige nu. Der er momentum…og det må vi udnytte.
Højskolen, blomstrer* – og det gør Kunstmuseet også*. Fremtidens skole og fremtidens
børneinstitution er på vej. Sammen med ICV* vil det blive et kraftcenter, hvis lige ikke
findes nord for Rhinen
Der sker også gode ting i nordbyen. Arne Andersen købte slagteriet, og takket være ham og
hans samarbejde med Boligselskabet Nordjylland…og Hjørring kommune, blev den centralt
beliggende sorte firkant omdannet fra et kedeligt passiv til et levende aktiv. Et nyt og helt
moderne NETTO er netop åbnet* – hvor er det godt…og lejlighederne er begyndt at skyder
op.
Vrå Bryghus har banket spunsen af, og også her er det tale om, at et passiv bliver til et
aktiv* Og nu kan vi igen med knejse-nakke udbryde: Nu bliver der igen brygget godt øl i Vrå.

Og lige lidt syd-øst for Stationen og Bryggeriet…bag ved Bageriet…blev Uhrenholdtfolkene
færdige med at renovere Det gamle Rugbrødsbageri*. Sparekassen var fødselshjælper – og
efterfølgende kom Hjørring kommune og Realdania til med midler. Projektet hedder ”Fra
rugbrødbageri til kulturbageri”…med en lokal tilføjelse: ”Ud med de døde duer – og ind
med levende mennesker”. Pengene er blevet brugt til indkøb af materialer, og en stor flok
frivillige har nu arbejdet hver lørdag i 2 år. Det er noget af en præstation – og det er
tankevækkende, at det er en flok arbejdsomme frivillige*, der har æren for… ud over at
skabe kultur i midtbyen – samtidig at redde – og bevare to af byens ældste og mest
karakteristiske bygninger*. En fantastisk præstation….og med mulighederne mellemrum,
har vi i Vrå det eneste FabLab, der findes nord for fjorden*
Vi har aktive kirker*….Ihærdige spejdere…Vi har Børnenes Jord** hårdt arbejdende
idrætsforeninger*…….et levende amatørteater med både revy og børneteater*
Men det stopper ikke her. Der sker også noget i den sydøstlige ende af byen. ICV har
udvidet igen. Sidste gang var det med en fysioterapiklinik og en fordobling af kapaciteten i
sleep-well-afdelingen – en udvidelse, som vil give Alex og Co. endnu bedre mulighed for
udlejning til kurser, konferencer, træningslejre osv. Og knap var denne vest-udvidelse
færdig – inden man begyndte at udvide mod øst.
Vi har i ICV det mest fantastiske idrætscenter man kan forestille sig – og man må hatte af –
både for bestyrelse og ledelse. Det har virkelig revolutioneret byen – og at man så samtidigt
også er medspiller i byens liv og levned, gør det bare endnu mere unikt.
Og så må vi ikke glemme, at vi stadig har jernbanen…alle tings moder…nu drevet af
Nordjyske Jernbaner…og det du’r
Jo, det går godt i Vrå.
Vi vil arbejde på at bevare det gode samarbejde med Hjørring kommune. Vi ser ikke
kommunen som modpart, men som medspiller – og Vrå har faktisk et godt ry i kommunen.
Fordi man vil noget i Vrå..man er engageret, og man gør noget. Ikke kun nyde…man vi også
yde.
Vi skal samarbejde på tværs* … trække på samme hammel. Det er den vej vi i bestyrelsen
mener vi skal – og vi synes, det er det vi gør.
Så kære kolleger i bestyrelsen: Tak for godt samarbejde. Jeg synes vi har arbejdet godt
sammen – med flad struktur og en god kemi - og samtidig har vi haft det sjovt.
Vi tror stadig på at initiativ, samarbejde og sammenhold er nøgleord. Det vokser og spirer
over alt. Der er liv i Vrå – og foråret står for døren*…og lad mig slutte med et kendt citat:
Det er som om opsvinget har bid sig fast.
På bestyrelsens vegne
Arne Larsen-Ledet

