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Portræt af Dorte Hovaldt
Arkitekt Dorte Hovaldt er ny næsformand for Erhverv Hjørring, skriver Claus Dindler hos
Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter.
af Niels Skipper —

30. september 2020 i Erhverv

At være et talerør for Erhverv Hjørrings medlemmer overfor kommunen og myndigheder i det hele
taget.
Det ser Dorte Hovaldt som en vigtig rolle at spille i sin egenskab af besyrelsesmedlem og nu også
nyvalgt næsformand for Erhverv Hjørring.
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”Erhverv Hjørring er Hjørring kommunes sørse og vigtigse erhvervspolitiske forum. Med over 500
medlemmer taler vi med vægt, og jeg ser meget gerne, at medlemmerne kommer til os i besyrelsen,
når de har opgaver eller problemer, som de har svært ved at løse selv,” siger Dorte Hovaldt.
En anden opgave, som i Dorte Hovaldts optik er vigtig for Erhverv Hjørring, er at bakke iværksættere
op.
”Et eksempel som Med24 i Løkken er jo en fantasisk demonsration af, hvordan det er muligt at
skabe en blomsrende virksomhed fra bunden her i vores område. Vi skal på alle måder opmuntre og
søtte iværksætterne.”
Til daglig har Dorte Hovaldt siden 2005 haft eget CVR-nummer og siden 2010 drevet Arkitektfrmaet
Hovaldt Aps. med adresse på Basholm Møllevej udenfor landsbyen Tollesrup øs for Vrå.
Tegnesuen har til huse i maleren Poul Anker Bechs tidligere hjem og atelier.
”Det er blevet en del af virksomhedens identitet, at vi befnder os herude i det fantasiske landskab,
som tusinder af danskere kender fra Poul Ankers malerier,” forklarer Dorte Hovaldt.
Virksomheden har syv ansatte, og pladsen er til tider lidt trang.
”Men vi fytter ikke. Måske bygger vi til i sedet.”
Ud over beliggenheden er der intet landligt præg over arkitektvirksomheden. Tværtimod benyttes den
nyese digitale teknologi i dagligdagen.
Dorte Hovaldt og hendes medarbejdere har for kort tid siden færdigtegnet et projekt i Silkeborg
sammen med seks involverede partnere spredt ud over landet. Bortset fra en besigtigelse på
byggepladsen er alt foregået digital med videomøder på Teams-platformen.
”Det er gået imponerende godt, og vi har sparet en hel masse tid og kørsel. Det er både bæredygtigt
og besparende i penge,” siger Dorte Hovaldt.
Et andet nyt tiltag i virksomheden er anvendelse af 3D-teknologi i form af VR-briller, der tillader en
virtuel besigtigelse af en bygning, som i øvrigt kun befnder sig i computeren.
”Man følger virkelig, at man bevæger sig rundt i bygningen. Og det er ikke kun for sjov. Den virtuelle
besigtigelse giver mulighed for, at man kan påpege mangler og forbedringer, som man ikke så let får
øje på i en todimensional tegning.”
Set med lokale øjne er det aktuelt mes synlige projekt fra Dorte Hovaldts tegnesue det nye lægehus
i Hirtshals. Byggeriet er i gang.
”Det er et spændende projekt, som jeg føler noget særligt for. Dels er jeg selv vokset op i Hirtshals,
og dels har det været en udfordring at skabe en bygning med et udtryk, der spiller sammen med
naboen – altså det smukke og karakterisiske rådhus.” siger Dorte Hovaldt.
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I øvrigt er Arkitektfrmaet Hovaldt en alsidig virksomhed, der påtager sig opgaver af alle typer fra
carporte til sore og komplicerede byggerier indenfor bæredygtig rådgivning, formgivning, projektering
og byggeledelse.
Kilde: Hjørring ErhvervsCenter.
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