
6  Vend sys sel  NORD JYSKE Stiftstidende  Ons dag 28. april 2010

Tlf.: 99245111
hjoerring@nordjyske.dk
Fre de riks havns vej 81, 9800 Hjør ring

Hjørring HUNDELEV: Hund elev Bold
klub af hol der 10. maj kl. 17 
or di nær ge ne ral for sam ling 
i klub hu set på Løk kens vej 
708, Gøl strup. 

Dags or den i hen hold til 
ved tæg ter ne.

Det år li ge møde

Af Jane Bü ne mann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Bil led hug ger Ma rit 
Ben the Nor heim er ud dan
net kunst ner, men for ti den 

reg ner og ar bej der hun nær
mest som en in ge ni ør. Hun 
er nem lig i fuld gang med at 
byg ge ski be. Ikke al min de li
ge ski be naturligvis, men si
ne tre sej len de in stal la tio ner 

i be ton, kal det LifeBoats.
Fi nan sie rin gen af det store 

pro jekt er end nu ikke helt på 
plads, men der er an søg nin
ger ind hos for skel li ge fon de 
i øje blik ket. Imens ar bej der 

kunst ne ren ufor trø dent vi
de re sam men med sin fas te 
as si stent Dino Drndar. 

Det sid ste års tid har der 
væ ret en hef tig kor re spon
dan ce mel lem Ben the Nor

Ingeniørogkunstner
SAMARBEJDE: Der reg nes og må les hos bil led hug ger Ben the Nor heim

DiNoDRNDAR
og Ben the Nor heim  

er i gang med at lave  
mo del ler af skulp tu rer ne  

i for hol det 1:5.  
 Foto: Hans Ravn

Ma rit Ben the Nor heim 
har net op fået 300.000 
kr. fra Det Obelske Fami
liefond til sit pro jekt Li
feBoats.

Hun har an søg nin ger 
inde hos man ge an dre 
fon de for at få mid ler til 
gen nem fø rel sen af det 
store pro jekt.

Blandt an det sø ger 
kunst ne ren om mid ler 
fra Kul tur mi ni ste ri et. 
Det sker med an be fa lin
ger fra så vel Re gion 
Nord jyl land, Hjør ring 
og Fre de riks havn kom
mu ner samt en ræk ke 
kul tur per son lig he der.

Midler  
til Life-Boats

Af Poul Chri stof fer sen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

LØKKEN: Tek nik og Mil jø
ud val get hav de man dag 
ef ter mid dag for lagt et ud
valgs mø de til Løk ken Id
ræts cen ter, for di ud val get i 
til knyt ning til mø det vil le 
be sig ti ge mu li ge pla ce rin
ger til en ny gen brugs plads 
i byen.

Der ved er en tred je mu
lig hed end de i for ve jen 
kend te kom met ind i bil le
det.

 Ud val get er nok mest 
ind stil let på pla ce rin gen i 
in dus tri kvar te ret ved Løk
kensholmsvej/Ege vej, men 
der er en lo ka li tet ved Ege
vej i nær he den af Falcksta
tio nen, hvor der tid li ge re 

har stå et cam ping vog ne. 
Den plads er tom nu, og før 
vi be slut ter no get, skal vi 
have klar hed over de øko
no mis ke føl ge ud gif ter ved 
den ene el ler an den pla ce
ring. Vi skal også have ind
dra get AVV, si ger ud valgs
for mand Jør gen Bing (SF) 
efter ud valgs mø det.

Øns ket om en gen brugs
plads kom mer fra AVV for 
at dæk ke et be hov i Løk ken 
by, et stort som mer hus om
rå de ved Nørre Lyng by og 
Vitt rup. 

Af falds sel ska bet har og
så ud trykt øns ke om en 
pla ce ring ved Vråvej/Løk
kens vej lidt uden for byen, 
men den løs ning er der ik
ke po li tisk stem ning for.

Udvalg kig ge de 
på gen brugs plads

kort nyt

Af Poul Chri stof fer sen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

SKALLERUP: Der fin des et 
stør re uud nyt tet are al mel
lem Skalleruphallen og 
Skal le rup sko le/bør ne ha
ve, og dis se ude area ler skal 
være cen trum for et pro
jekt med det lan ge navn 
Fæl les skab gen nem kost, 
mo tion og krea ti vi tet.

 Skal le rup sko le og bør
ne ha ven har ved Ak tions
grup pen Vend sys sels be vil
lings møde fået stil let et be
løb på 175.000 kr. til rå dig
hed, hvis det lyk kes at få 
pro jek tets øv ri ge ud gif ter 

dæk ket. Be lø bet dæk ker 
godt 30 pro cent af de støt
te be ret ti ge de ud gif ter.

 Der er et godt pro jekt, 
og der er søgt pen ge an dre 
ste der, si ger ko or di na tor 
Flem ming Trinskjær.

Det er blandt an det pla
nen at lave et sti net, som 
bin der for skel li ge nye ak ti
vi tets om rå der på ude area
let sam men. 

Dis se om rå der skal ikke 
be stå af præ fa bri ke re de 
ele men ter, men af na tur
pro duk ter. Motion og be
væ gel se samt fæl les op le
vel ser skal være det sam
len de punkt i ud nyt tel sen.

Sti til fæl les skab

heim og skibingeniøren fra 
Danish Ma ri ne De sign ApS, 
Kø ben havn.

- Det har væ ret fuld stæn-
dig es pe ran to for både in ge-
ni ør en og mig, si ger Ben the 
Nor heim, hvis store ate li er 
er fyldt med tek nis ke teg nin-
ger på alle væg ge ne.

- For men skal jo fun ge re. 
Det er sim pelt hen livs nød-
ven digt her, si ger hun.

Sam men med Dino er hun 
i gang med ud fra skibsinge-
niørens teg nin ger at ud ar-
bej de mo del ler i må le stok-
ken 1:5 af bå de ne.

Life-Boats be står af tre fi-
gu rer, der alle skal sej le. Det 
er kvin de fi gu rer, og den ene 
hed der "La stet med læng-
sel", den an den "La stet med 
liv" og den tred je "La stet med 
min der".

Når de om nog le år er fær-
di ge, skal de i sej le gen nem 

Eu ro pas ka na ler.
Fra 22. maj til 1. au gust 

2010 kan man på Ut zon 
Centret i Ål borg se en ud stil-

ling om Life-Boats-pro jek tet. 
Der bli ver vist for ar bej der til 
pro jek tet og mo del ler. Her 
vil man også kun ne se en 
animation af Life-Boats, som 
er la vet af tre stu den ter fra 
Gra fisk de sign tek no log ud-
dan nel sen, University Col-
lege Nord jyl land, Ål borg.

Sam ti digt med det rent 
prak ti ske med at lave de tre 
skulp tu rer, ar bej der Ben the 
Nor heim på sam men med 
kul tur for mid ler Ma le ne Pe-
der sen, som er an sat i pro-
jek tet, at til ret te læg ge selve 
tu ren gen nem Eu ro pa.

Af Al lan Vin ding Sø ren sen  
og Ja kob Gam mel gaard
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: - Alle hånd tag skal 
i brug, når vi skal læg ge bud-
get ter i de kom men de år, si-
ger borgmes ter Arne Bo elt 
(S).

- Ser vi cen bli ver ramt. Det 
kan man ikke und gå. De spa-
re krav, der er meldt ud be ty-
der en klar ser vice for rin gel-
se.

Re ge rin gen har for langt, 
at lan dets kom mu ner må 
ind stil le sig på nul vækst i 
2011 og mås ke end da mi-
nus vækst fra 2012.

Kom mu nens egne be reg-
nin ger vi ser, at ind tæg ter ne 
fal der og ud gif ter ne sti ger I 
både 2011 og 2012. Beg ge 
år vil by rå det mang le 28 mil-
li oner kro ner, som skal fin-
des gen nem be spa rel ser.

De sor te ud sig ter bli ver 
end nu vær re, hvis man reg-
ner på tal le ne for 2013 og 
2014, hvor un der skud det 
ser ud til at bli ve på hen-
holds vis 40 og 62 mil li oner 
kro ner.

- Vi skal naturligvis gøre 
alt for at ny tæn ke de kom-
mu na le ydel ser og ef fek ti vi-
se re for at hen te ra tio na li se-
rings ge vins ter, si ger Arne 
Bo elt.

- I kom mu ner ne kan vi jo 
godt se, hvil ke øko no mis ke 
pro ble mer lan det har. De 
pro ble mer skal kom mu ner-
ne naturligvis også være 
med til at løse. Vi vil bare ik-
ke bære hele byr den.

Venst res grup pe for mand, 
Su san ne San der me ner, at 
det er et spørgs mål om prio-
ri te ring. Hun er klar til at ta-
ge dis kus sio nen om kom mu-
nens ser vice ni veau.

- Der ven ter en spæn den de 
dis kus sion om, hvil ke gra tis 
vel færds ydel ser, der skal be-
va res, og hvil ke ydel ser bor-
ger ne selv kom mer til at be-

ta le i frem ti den, si ger Su san-
ne San der. 

Kon se kven ser ne af re ge-
rin gens fo re slå ede be spa rel-
ser på 10 mil li ar der kro ner 
ken des end nu ikke i de tal jer, 
men re ge rin gens ud mel ding 
om, at der skal fy res 8000 
an sat te i kom mu ner ne, rys-
ter dog hver ken øko no mer 

el ler po li ti ke re i Hjør ring 
Kommune.

Hjør rings an del af de 8000 
er nem lig om kring 100 an-
sat te.

- Kra vet om fær re an sat te 
kan for ment lig kla res med 
na tur lig af gang, så vi und går 
fy rin ger, si ger Su san ne San-
der.

Kom mu nen har cir ka 6000 
an sat te og cir ka 600 går 
hvert år på pen sion.

- Jeg hå ber be stemt også 
på, at vi kan kla re det med 
na tur lig af gang, men det er 
ikke til at vide, om ka ba len 
kan gå op in den for sko le om-
rå det, si ger Arne Bo elt.

- Det er jo ikke al tid, at folk 
på en be stemt sko le går på 
pen sion, så det pas ser med 
det be hov for ned skæ ring, vi 
sam let har set.

Hul på 28 
mil li oner 
kro ner
FoRRINGelseR: In gen vej uden om ser vice for rin gel ser 
for bor ger ne. Kom mu nens øko no mi er træn gt - igen

IFRemtIdeNskal der være fær re kom mu nalt an sat te - for ek sem-
pel sko le læ re re.   Ar kiv fo to: Ben te Po der
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KØB:
• Jern, stål, metaller og  
  maskiner

• Gamle biler 
   (skrotpræmie udbetales)

• Brugte dæk modtages

Læsøvej 4 . 9800 Hjørring . Tlf. 98 90 14 21 . www.hjorringprodukthandel.dk

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag-torsdag8.00 - 15.30 

Fredag 8.00 - 15.00

SALG:
• Nyt stål, rør i afmålte længer.
   jernbjælker, brugsjern og plader

SERVICE:
Vi stiller gerne containere til rådighed 
for vore kunder

» Kra vet om fær re 
an sat te kan for-

ment lig kla res med  
na tur lig af gang, så vi 
und går fy rin ger.
Su SAn ne SAn der, 
grup pe for mand for Ven stre

HoRNe: Selv om 5. maj ef ter hån den er 65 år si den, at Dan-
mark blev be fri et for tys ker nes be sæt tel ses magt, så er der 
rig mu lig hed for at min des den skel sæt ten de dato. Blandt 
an det i Horne Kir ke 5. maj kl. 19.30, hvor Horne-ko ret (fo-
to) og an dre lokale kræf ter frem fø rer nog le af års ti dens san-
ge og sal mer - bun det sam men af bi bel teks ter og ly rik ved 
Jet te Ne der gaard - bl.a. det sid ste brev fra den døds døm te 
mod stands mand Chri sti an Ul rik Hansen 23. juni 1944.

Be fri el sen min des i Horne Kir ke

Pri vat fo to

ner

» Det har væ ret 
fuld stæn dig  

es pe ran to for både  
in ge ni ør en og mig.
MA rit Ben tHe nor HeiM, 
bil led hug ger

BeNtHeNoRHeImbræn der for sit pro jekt Life-Boats. 
 Foto: Hans Ravn


