Bestyrelsens beretning 2015
Den nye Kommuneplan var ude i offentlighøring hvor Sønderstrand skal
ende som Strandpark med borde, bænke parasoller og meget mere.
Foreningen, ved et par meget aktive medlemmer, fik på under 8 dage
samlet 1000 underskrifter mod at Sønderstrand skal omdannes til en
Strandpark med hvad deraf følger. Det kan oplyses at der kom protester
mod dette fra hele landet og fra Tyskland, samt fra mennesker på
forskellige feriesteder.
Foreningen har begæret aktindsigt i indsigelserne og har fået disse som
generelt går på at lade stranden være som den er. For god ordens skyld var
der også positive indsigelser til planerne.
Indsigelserne var alle konstruktive og begrundet.
Bygnings og Landskabsforeningen havde møde med borgmesteren den
22.april om sagsbehandling i PMU og hvor vigtigt det er at bevare Skagen
og samtidigt udvikle byen og erhvervslivet.
1. maj, var der strandvandring på Sønderstrand, med PMU og dette blev
vist i TV 2 NORD og her deltog formanden med kommentarer til det af
kommunen udsendte forslag.
Foreningen havde den 18. august en bytur med medlemmerne fra PMU og
med udgangspunkt i Kulturhus Kappelborg gik turen gennem Kappelborg
og Østerby, hvor vi fortalte om den Kulturarv vi skal passe på og som
netop findes i de ældste bydele i Skagen.

PMU besøger ”locations” én gang om året og i den anledning bad vi dem
bruge
en ½ time ekstra på: Skagen Rådhus og den nedslidte rådhusplads, Skagen
Bryghus hvor der stadig mangler 2 skorstene (krav fra PMU), Byhaven,
Mindestøtten med de blå anvisningspile – i en rundkørsel som ingen kan
finde ud af køre korrekt rundt i, Tuxen-Parken - en byggeplads i ruiner på
5. år og endelig de fredede arealer omkring Fyrbakken og Sønderstrand
som lider hårdt af det slid der foregår.
Potentialeplanen, Skagen som International kystferieby se omtalen i de
lokale medier, hvor foreningen har markeret sig meget stærkt.
Endelig, deltog foreningen i det debatoplæg om hotel, sommerhus, og
ferielejligheder i Kandestederne sammen med Beboerforeningen i
Kandestederne. Den 6. januar 2015 var der borgermøde i Hulsig –
foreningen var repræsenteret og der indkom 60 indsigelser inklusiv
foreningens.
Indsigelser gik generelt på udstykning til sommerhuse som vil fjerne
indsigten til Råbjerg Mile og hele naturområdet. Udvidelsen af hotellet var
for så vidt i orden hvis der kunne skabes økonomi i det, men det mente
man der kunne gøres.
Det forventes at Frederikshavn kommune har et indsigelsesnotat færdigt til
Plan- og miljøudvalgsmødet i april måned og så må vi se hvad der sker.

By og Land er høringsberettiget i bygge-og plansager hvor der kræves
naboorientering og der har i 2014 været ca. 40 sager.
Vores bemærkninger og indsigelser er i nogle sager blevet hørt og i de
fleste køre det efter forvaltningens mening om hvad der skal ske i Skagen.
Der har været dialog omkring Sct. Laurentii Vej 68, Det gamle bibliotek,
den nye ejendom i Byhaven, ved Stationen samt forslag til hotel i den
gamle Skipperskole, skorstene eller de manglende skorstene på Skagen
Bryghus. Rendegangen hvor der er blevet bygget nyt, men ikke som det
der var ansøgt om og uden hensyntagen til naboerne. Byggeriet udviklede
sig voldsomt under opførelsen.

Endvidere har foreningen været hørt omkring opsætning af solfangere og
lidt har PMU hørt efter da der nu er besluttet at man vil have en samlet
plan for hvor og hvordan man kan og må opsætte solfangere og her kan
nævnes en enkelt sag i Aalbæk, hvor foreningen blev hørt og indsigelsen
blev fulgt. Desværre fulgte man ikke vores bemærkninger i forbindelse
med opsætning af solfangere på museet, men sådan er livet.
For overhovedet at holde jer orienteret om alle disse aktiviteter, er en
Hjemmeside på tegnebrættet, som forventes at ligge på nettet i det
kommende forår.
FBB,i samarbejde med Landsforeningen skal vi fotografere
Bevaringsværdige bygninger i den kommende sommer som derefter
”puttes” i en landsdækkende database.
Med venlig hilsen
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