Vrå

Bosætning i Vrå
Der byggemodnes grunde på
Gartnervænget med kun få minutter til tog og bus, samt dagligvareforretninger. Et børnevenligt kvarter med stort fællesskab og i 2018 vil der
blive udbudt endnu en etape med 6 attraktive grunde.
Grundpris på 295.000/1200m2
Fra Vrå by er der kun 5 km til motorvej, hvor man er i
Hjørring på 10 min. og Ålborg på 20 min.
www.gartnervaenget-vraa.dk
www.nybolig.dk

Vrå Bryghus
Vrå Bryghus i byens gamle
stationsbygning er Danmarks
første socialøkonomiske bryghus. Det drives af frivillige og
tilbyder arbejds- og praktikpladser til udsatte unge.
Bryghuset, som snart står færdigt, er et socialt og kulturelt samlingssted for byens borgere og andet godtfolk. Her vil man bl.a. kunne nyde øl fra eget bryggeri
og hjemmelavet mad i husets café, eller købe lokale
varer i butikken. www.vråbryghus.dk

ET GODT STED AT BO
Gåtur ca. 40 minutter

Kunstbygningen

50 m

Kunstbygningen – Engelund
samlingen blev bygget I 1992.
Her er en helt unik samling af
Vendsysselkunstnere 75 år
tilbage i tiden, da den første Vrå Udstilling blev vist.
Engelund udgør hjørnestenen i de viste kunstværker, men flot suppleret af Hofmeister, Agnete Bjerre
m. fl. Kunstbygningen er desuden valgt til Danmarks
repræsentant i Biennalen af unge billedkunstnere fra
hele Europa. www.kunstbygningenvraa.dk

Sparekassen Vendsyssel ejede
den trætte bageribygning tæt
ved UG, der manglede plads.
UG-folkene fik bygningen foræret for en krone + kr. 285.000,-. Efterfølgende søgte
man Hjørring kommune og Realdania , og også de ville
støtte projekt: ”Fra Rugbrødsbageri til Kulturbageri”.
20 – 25 frivillige har arbejdet i 16 måneder, og der
bliver Veteranværksted, atelier og endelig en meget
moderne etage med et FabLab – Makerspace – eller
på dansk: ”computersløjd”

Uhrenholdts Gaard

Vrå Højskole

En flok ildsjæle så i 2006 potentialet i den smukke, gamle
- men nedrivningstruede grovvarehandel fra 1899. Med økonomisk støtte til materialer fra kommunen og Lieder
plus, påbegyndtes en flok frivillige omfattende renovering. 14 måneder senere var man i mål. Lige siden har
huset været byens kulturhus med snedkerværksted,
smedje, atelier, forsamlingshus og bryggerskole.
www.uhrenholdtsgaard.dk

Vrå Højskole ligger midt i Vrå
by og er et naturligt samlingspunkt for mange af områdets
aktiviteter.
Onsdage i ulige uger inviterer højskolen indenfor til
fællesspisning, og efter måltidet er der ofte et arrangement, en koncert eller et foredrag. Højskolen
har rammerne til alt fra folkeoplysning til fester og
kunstudstillinger. www.vraahojskole.dk

Vrå Station

Vrå Marked

Alle tog stopper i Vrå. Med
Nordjyske Jernbane overtagelse af togdriften august
2017 er der nu halvtimers drift
mellem Hjørring og Ålborg samt senere afgange. Endvidere går der også bus fra Vrå. Det tager 11 minutter
til Hjørring og 29 minutter til Ålborg med tog. I Vrå er
der en stor procentdel af familier som kun behøver en
bil af samme årsag.

Markedet stammer helt fra byens barndom – fra sidst i 1800
tallet. Det var her land og by
mødtes – og selv om meget
er forandret, er det stadig mulighederne for den gode
handel, den gode og hyggelige oplevelse – og mødet
mellem mennesker, der er det bærende. www.vraa.info

Ny skole i Vrå

Superstien / Lunden
Lunden i Vrå er byens gamle
markedsplads, der dengang
lå lige syd for byen. Den blev
delvis beplantet i 1902, og få
årtier efter voksede byen omkring pladsen. Den blev
et grønt åndehul - en oase midt i byen og en del af det
grønne bælte langs Elbækken. Hjørring kommune og
en gruppe fra byen arbejdede i 2014 – 15 sammen i et
områdefornyelsesprojekt, som er endt ud i en cykelsti, der trafiksikkert, og på smukkeste vis, binder byen
sammen fra øst til vest og den bliver med et glimt i øjet
kaldt: Caminoen.

Rubrødsbageriet

Børnenes Jord
Børns hverdag og virkelighed
var et spørgsmål, der optog
Carl Scharnberg. I 1968 fik
han ideen til Børnenes Jord i
Vrå – et fristed for byens børn og unge. Den tidligere
skoleinspektør, Jørgen Jensen, og hans kone, Anna,
købte et stykke jord og forærede det til børnene i Vrå,
og så gik Vrås børn og voksne sammen om at skabe en
anderledes legeplads. Det er 50 år siden, og den lever
stadig.
www.boernenesjord.dk

Hønsehuset
Hønsehuset er hjemsted for
Vrå Amatørteater. Her skabes
Vrå revyen, der hvert år spilles
i ugen op til efterårsferien. En
anden tilbagevendende begivenhed er en familieforestilling der opføres i weekenderne op til vinterferien.
Hønsehuset er for de, der kommer for at se teater udført af dygtige amatørskuespillere, men det er også
stedet hvor en gruppe ildsjæle mødes i månederne op
til forestillingerne og forbereder det hele.
www.vraaamatoerteater.dk

Idrætscenter Vendsyssel
Idrætscenter Vendsyssel er et
dynamisk kulturhus som altid
har kunden i centrum. Samlingssted for mange af Vrå’s
sportsklubber. Vores træningsfaciliteter bliver ofte
omtalt som et af Danmarks bedste. Derfor har 2 professionelle klubber valgt ICV som deres faste base. Vi
har et professionelt kokketeam, dejlige lyse lokaler/
haller, topmoderne AV-udstyr, vandrehjem med plads
til 140 overnattende gæster
www.ic-vendsyssel.dk

Vrå Skole og Børnehus opføres
i løbet af de nærmeste tre år.
For at gøre det attraktivt for
unge familier at bosætte sig,
skal rammerne være af høj kvalitet. Det bliver et hus
i verdensklasse der samler skole og daginstitutioner,
så brobygning og overgange lettes mest muligt for
børn og forældre. Bygningen kommer til at rumme
vuggestue, børnehave og skole (0. – 9. klasse) i helt
nye og topmoderne bygninger. Bibliotek, ungdomsklub, musikskole og andre fritidsaktiviteter bliver der
også plads til i de nye bygninger. Projektet udgør ikke
kun et bygningsfællesskab, men bliver et unikt sted for
børnene, de unge og alle andre borgere i Vrå og omegn.

