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Torvedagen i Hurup er et tilløbsstykke. Foto: Hurup Handelsstandsforening.

Hold fast i byernes styrke

Hurup er en mindre by syd for Thisted med et godt handelsliv. Den rolle skal
byen holde fast i og styrke. Andre byer skal måske satse på noget andet. Det
vigtige er, at de mindre byer italesætter deres roller, mener arkitekt Gerd
Dam fra Thisted Kommune.
Af journalist Claus Leick
Den nye rapport om ”Stationsbyer i
dag” kan blive et rigtig godt værktøj i
arbejdet med de kommende kommuneplaner. Den indeholder mange
vigtige pointer og eksempler på,
hvordan udviklingen kan gå i forskellig
retning for de mindre stationsbyer.
”Med rapporten får vi i kommunerne en
vigtig viden, som kan blive helt central
i arbejdet med fremtidige kommuneplaner. Fx er der spændende viden om,
hvad der sker med de stationsbyer, hvor
man nedlægger de gamle rådhuse og
flytter funktionerne til de større byer”,
siger arkitekt Gerd Dam fra Thisted
Kommune. Hun arbejder selv med byen
Hurup, der er medtaget i rapporten som
en ud af seks eksempelbyer.
Store afstande – en fordel
”Jeg tror det er rigtig vigtigt, at de
mindre stationsbyer finder ud af, hvad
der er deres styrke og så satser på det.
Hurup har fx et rigtig godt handelsliv.
Det er helt klart byens styrke og det

er den profil, som der bliver satset på i
byen”, forklarer hun.
Hun fremhæver især den store afstand
til andre byer, som en kæmpe styrke
for Hurup. Der er simpelthen for langt
at køre til nabobyen for at handle.
Samtidig er der er et større sommerhusområde i nærheden, hvilke byen fx
har haft fokus på med arrangementet
”Smag på Thy” i Bededagsferien.
”Jeg tror, byen har fundet sin plads
på ’den rigtige hylde’ ved at satse på
arrangementer og markedsføring, der
bekræfter og styrker byens profil som
en god handelsby”.
Byens rolle skal defineres
Også som byplanlægger er det vigtigt
at erkende og se byernes styrker og
svagheder.
”Hvis vi skal have en mulighed for at
påvirke udviklingen i de mindre byer, er
første skridt, at vi får defineret byernes
rolle – deres svagheder og styrker”,
siger Gerd Dam.

Andre forhold som også spiller ind er
fx om der stadig er funktioner på det
gamle rådhus og i hvilken grad der sker
en tilflytning til byerne.
Hvis rådhuset lukker
”Hurup får tilflyttere fra de omkringliggende små byer, men det er typisk
ældre mennesker, der gerne vil flytte
til en lidt større by. Det skal vi som
planlæggere selvfølgelig forsøge at tage
højde for – ikke mindst, at det er denne
særlige gruppe af tilflyttere”, forklarer
Gerd Dam.
Tilsvarende skal det med ind i planlægningen, hvad det vil betyde for
Hurup hvis - eller når - de kommunale
funktioner på det gamle rådhus flytter
til Thisted. ”Her giver rapporten om
”Stationsbyer i dag” en række eksempler
på hvilke alvorlige konsekvenser det
kan få, når de gamle rådhuse lukker
helt ned. Den viden, tror jeg, kan være
med til at præge debatten om, hvad der
konkret skal ske hos os i Thisted”.

