Hirtshals ejer fyret
fra d. 1. maj 2008
Formaliteterne er bragt på plads – Onsdag den 30. april får
Hirtshals Fyr Fond nøglen til fyretablissementet
Hirtshals, mandag d. 28. april 2008

Hirtshals Fyr tilhører lokalsamfundet. Efter Finansudvalgets ja for nylig til statens afhændelse
af fyret – først til Hjørring Kommune og derpå til Hirtshals Fyr Fond – er der blevet arbejdet
intenst på at få de allersidste, nødvendige dokumenter på plads.
Staten har skrevet under på salgsaftale og skøde med Hjørring Kommune. Mandag underskrev
Hjørrings borgmester Finn Olesen så dokumenterne, der bekræfter handelen mellem de to
offentlige instanser. Samtidig underskrev borgmesteren og bestyrelsen i Hirtshals Fyr Fond
købsaftale og skøde på handelen mellem kommunen og fonden – en handel, der træder i kraft
torsdag den 1. maj 2008.
Onsdag den 30. april kl. 12:00 skifter nøglen til fyret ejer.
Bestræbelserne på at sikre Hirtshals Fyr for lokalsamfundet blev indledt i efteråret 2006.
Fra begyndelsen har der været stor forståelse for tankerne om, at lokalbefolkningen skulle
sikres fyret og være med til at bevare det fyr, der gennem tiderne har været et stolt vartegn
for området.
Efter overtagelsen skal Hirtshals Fyr Fond for alvor i gang med planer for fyret og områdets
fremtid. Fondsbestyrelsen forventer, at befolkningen sidder inde med ideer, der kan være med
til at sikre den bedste benyttelse af bygninger og det 26 tdr. land store område ved fyret.
Straks efter overtagelsen skal fondsbestyrelsen undersøge, hvorledes det kan lade sig gøre –
hurtigst muligt - at få Hirtshals Fyr åbnet for besøgende. Der er en stor interesse for at komme
de 144 trin op til lanternen på fyrets top.
Der er behov for opbakning i hele befolkningen, bl.a. når der skal findes frivillige til billetsalg
og tilsyn med fyret i åbningstiden.
Fondsbestyrelsen arbejder tillige på, at få stiftet en støtteforening. Det kan måske være en
sådan forening, der kan sørge for billetslag og tilsyn, ligesom en sådan forening har mulighed
for mangeartede gøremål i området.
Folk, der er interesseret i en frivillig og ulønnet indsats eller ønsker yderligere oplysninger om
Hirtshals Fyrs fremtid, er velkomne til at maile til kontakt@hirtshals-fyr.dk så vil vi hurtigst
mulig henvende os. Husk venligst – foruden navn – adresse, mail-adresse og telefonnummer.

Med venlig hilsen

Torben Vandsted
Formand Hirtshals Fyr Fond

