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Solskin ved lægehusets rejsegilde
Forståelig glæde hos lokalpolitikerne under dagens rejsegilde på Cirkuspladsen.

Borgmester Arne Boelt (S) havde i dagens anledning overladt både ord og murerhammer til den faglærte Per Møller (C).

af Niels Skipper  —  18. maj 2021  i Politik

Som formand for Bygherreudvalget var den konservative 1. viceborgmester Per Møller utrolig glad for, at så mange inviterede var mødt til
rejsegildet ved lægehuset i Hirtshals.

– Jeg er særligt glad for at se jer håndværkere, for uden jer ville vi ikke kunne realisere dette otte byggeri, lød det indledningsvis på den
solbeskinnede byggeplads i hjertet af Hirtshals, lød det indledningsvis fra Per Møller.

– Det er en gammel tradition, at når husets spær er rejst, så holder bygherren rejsegilde for håndværkerne. Oprindeligt holdt man rejsegilde for at
berolige onde ånder, men i dag holder vi det for at takke jer håndværkere for jeres store stykke arbejde. Som forhenværende murersvend, så bliver
jeg glad over at se ot håndværk, som I er garanter for, fortsatte formanden for Bygherreudvalget.
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Håndværkerne havde fået en helt særlig plads i den mureruddannede Per Møllers tale ved rejsegildet i Hirtshals.

– Jeg må sige, at Arkitekt rmaet Hovaldt virkelig har ramt plet med den otte arkitektur på lægehuset, og har formået at skabe en bygning i
harmoni med naturen og det omkringliggende område. Og sikke en smuk udsigt, der bliver fra lægehusets 1. sal. Ikke en dårlig arbejdsplads,
uddybede 1. viceborgmesteren.

– Dette rejsegilde markerer i høj grad igangsætningen af den sidste del af byggeriet af lægehuset, men markerer også vores stærke samarbejde
og fælles mål. Nemlig at gøre Hirtshals til et attraktivt område for praktiserende læger, og hermed sikre, at borgerne i Hirtshals fortsat har
trygheden ved at have en familielæge i nærheden.

– Det er vigtigt for os i Hjørring Kommune, at der i fremtiden kan rekrutteres læger til Hirtshals. Derfor er vi også i samarbejde med lægerne i
Hirtshals og Region Nordjylland ved at afsøge alle muligheder for at rekruttere læger til byen.

– Vi skal fortælle den gode historie om kommunens nordligste topmoderne lægehus, så regionens læger ikke er i tvivl om jobmulighederne her
midt i Hirtshals.  Vi skal også fortælle om alt det, som Hirtshals byder på – nemlig fantastisk natur, tæt på motorvej, masser af kultur og
fritidsmuligheder.

Efter Per Møllers tale blev ordet givet videre til arkitekt Dorte Hovaldt, hvis virksomhed som tidligere omtalt står bag det otte lægehus, hvor
arkitekturen ugter så kongenialt med Det Gamle Rådhus.

Endelig var der fri bar i pølsevognen med de obligatoriske røde pølser og åbent hus til et kig indenfor murene.
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Diskussionen om post

  

Derefter var der åbent i pølsevognen og fri adgang til et kig infenfor murene i lægehuset.

Foto: Kasper Nielsen.
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