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Natur-nærmiljø-kulturstyrken
i Tversted, Uggerby og Tuen er den tætte nærhed til klitplantagerne, kysten og naturen i det hele
taget. Der er rig mulighed for at skabe et kunstnerisk arbejdsliv, hvor inspirationen kan hentes i
naturen lige uden for døren. I de tre byer er der plads til at leve sit eget stille liv eller man kan tage
del i fællesskabet, som bygger på de ideer borgerne har her og nu. Mit kendskab til Bindslev er
ringere, men det er mit indtryk, at byens nerve er centreret om byens idrætshal og -plads. De
traditionelle parcelhuskvarterer indbyder til tætte fællesskaber over hækken, hvor man kommer
hinanden meget ved.
Tæt til naturen, men jeg synes her er rigeligt med folk i sommerperioden!
respekt for sine med mennesker, så alle føler sig godt tilpas. Der skal være andet end store
kvægbrug.
Havet og naturen
Sammenhold
bevaring af folkeskolen, vigtig for at lokke unge børnefamilier til
sammenhold og muligheder (virksomhed, fritid, indkøb) for beboer, såvel unge som gamle vores
natur, både for naturens og turisternes skyld
Naturen
familie, skole, handel, idrætsliv, natur.
plads og natur
Natur skal markedsføres bedre, flere aktiviteter i naturen for turister såvel som lokaler. Bedre
samarbejde med Tversted og Sindal ang. markedsføring af hele området
Turisme - Sikre at der bliver ved med at være forretninger – Foreningsliv
Områdets indkøbsmuligheder må ikke formindskes og større trafiksikkerhed for cyklister. Området
har en fantastisk natur der skal bevares og gerne forbedres f.eks. med genetablering af Gårdbo sø.
Man møder altid, nogen man kender, både på veje og i butikker.
Så helt afgjort den fantastiske natur. Til sikring af naturen skal økonomien også være i top og en af
måderne må jo nødvendigvis også være turismen - dog uden alt for mange nye
sommerhusområder. Kulturen må også gerne få et løft med integration af vores nye medborgere
som, desværre for dem, har været nød til at rejse fra deres hjemlande.
fællesskab i de mindre landsbyer - de åbne landskaber - Tversted strand skal gøres indbydende med
gode tilkørsels forhold - Bindslev skal fremhæves fordi der er skole, børnehave og foreningsliv i
Tannisbugthallen
rekreative kvaliteter, lokal handlekraft, natur, kulturelle tilbud, fitness, sport, mødesteder, dialog
mellem borgerne, nærdemokrati, fysiske butikker, lokal pasning af børn og ældre samt skole.
Der skal gøres attraktivt for unge at bo i området, børnepasning, fællesarealer med legeplads.
Bibeholde forretningerne - Styrke erhvervslivet
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Natur og fællesskab
Fastholde og øge bosætningen, udbygge det offentlige transportnet, så der også er busser i
weekends, synliggøre og markedsføre områdets kvalitet over for turister og skabe flere unikke
aktiviteter og kultur/musikoplevelser for fastboende og turister. Holde byen og strand og skov ren
og tilgængelig for alle.
Naturen, sommerlivet for fastboende og turister. Aktive borgere
Naturen, muglighed for daglige indkøb, medicin, m.m.
Skolen/børnehaven. Foreningslivet/Tannisbugthallen Kulturboksen. Området omkring Elværket
med de grønne områder. Små industri.
God jysk mentalitet, fra ide til virkelighed skal plejes ikke bremses, nærhed, sammenhold,
Tæt på Skagen (mange kender Skagen)
Strand - hav – skov
Fred og ro – afslapning
Naturen generelt
Livredder
Natur, turisme, industri mm.
Turismen
Vores natur, både skovene, strandene. At det er et lille samfund med en anden tryghed end i
storbyerne
Sammenholdet i de små landsbyer der bør udnyttes til fælles aktiviteter mellem byerne
Turistattraktioner. Naturen - vedligeholdelse samt udbygning af stier - f.eks. i Bindslev. Fastholdelse
af større arrangementer i de små byer, Harmonikatræf, Jazz festival osv.
Turisme. Bevare de gode spisesteder som Tversted byder på. Skønt med 2 dagligvarer butikker.
Gode genbrugsbutikker. Gode campingpladser. Dejlig strand og skov område.
Turisme
familie, skole, by fornyelse, handel/butik
Naturen
Sammenhold
Stranden
Kreative projekter
Torvemarked
Naturen (skoven-stranden)
Turismen
Det må være vores fantastiske natur så som skov og hav.
Natur
by udvikling
skoler så der kan tiltrækkes unge familier
offentlig transport
markedsføring af området
støtte til foreningslivet
Bevar Tversted søer og naturlegeplads.
Naturen
foreningers kultur kunst, kunsthåndværk
ferie og fritidsliv
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at få holdt nogle fælles engagementer, så man kan styrke sammenholdet.
Foreningslivet - Erhvervs- og handelsstandssamarbejdet byerne imellem.
Bevar stranden og klitterne som de er og undlad kommercielle tiltag af nogen art. I stedet for skal
der satses på de turister, der elsker vore strande og natur. som de er – nemlig enestående.
Bevare området som den ser ud i dag
Fællesskabet i samfundet og naturen i området
Lokalsamfundet.
Vores natur er helt unik for området og noget vi bør bruge ressourcer på at varetage og
markedsføre mhp. tiltrækning af både turister og tilflyttere. Der er mange muligheder for at
udnytte området bedre og tilpasse det til de aktiviteter, som kan trække moderne mennesker ud af
de større byer og hjælpe dem med at opdage kvaliteterne ved at bo tæt på naturen.
Naturen og renholdelse af samme
Fællesskabet og naturen
Nærhed
Skole Idræt Pleje af ældre borger
Foreningsliv, sammenhold, turisme,
Styrkerne er sammenholdet i befolkningen. Vi har de samme interesser i det område vi bor i og
mange vil gerne kæmpe for deres lokalsamfund, indkøb, skole osv. Desuden er børnene en styrke
og en grund til folk bor og flytter til et område. Så institution, skole osv. er en styrke som skal
plejes!
god plads, billige huse, god skole og børnehave
Rummelighed, sport, fritid og havet.
sammenholdet.
Småerhverv, lokaltrafik, udvikle strandområdet, børnefamilier, fælles projekter for småbyerne
Turisme -mindre virksomheder- landbrug
Natur - bosætning - styrke kvaliteten i skolen og børnepasning
smuk natur og mulighed for udfoldelse af natur-interesser
Beliggenhed og tilgangen til de lidt mere rå strandarealer udover Tversted strand,........ endelig ikke
for mange afmærkede stier. Den øverste del af Danmark tiltrækker en del naturfolk og områderne
omkring Tversted indeholder et meget varieret fugleliv, især tilgangen til tranerne er spændende.
Om man ligefrem skal udvikle på det vides ikke, men det er helt klart et aktiv.
gode fælles skab samt nærvær til din nabo
Stranden og naturen generelt.
Dejlig natur Lokal forankring og engagement Aktivt fritids- og kulturliv
billige boliger gode trafikforhold, motorvej, færgefart etc. arbejde på tværs af grænser til Norge og
Sverige
helårsturisme - strand – natur -fællesskab
Fællesskab, tilhørsforhold, socialt netværk, også uden for skole og sport.
En enestående natur, tryghed, familie/børnevenligt -fred og ro
Respekt for naturen - kultur - mangfoldighed - bevare kyst frednings zonen - troværdighed, udvikle
området med respekt til den historie området har - fællesskab – arkitektur
Vores skønne natur og vores fællesskab
Klitplantager
Hav
Heste
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Ren luft – Rummeligheden
Turisme
Turisme
Natur
Foreningsliv
Tversted-Søerne og Tversted Strand
Bevarelse af naturen for at sikre turismen.
Turismen
et godt foreningsliv naturen skov og strand,
turister
ro, natur venligt, strand, muligheder for sport mm
sammenhold mellem borger og det offentlige transport. Gøre byen mere attraktiv for nye tilflyttere
med børn
Naturen.
Sammenhold , fællesskab.
Foreningsliv skole turisme
Nærhed og fællesskabet
Vedligeholdelse , reparationer af ødelagte legeredskaber og rengøring , fjerne affald steder i
naturen hvor vi samles , også naturstier, stranden og legepladser , gerne en legeplads ved
Klitgården . CYKKELSTI MELLER TVERSTED OG UGGERBY
Natur og fysiske udfoldelser i naturen
Sammenhold
Engagement
God opbakning til lokale tiltag - Alt skal IKKE til Hjørring
Tolerance
God børnehave skole
Turisme
Bevare skole og børnehave.
Egen lokal is produktion, lokal fødevare i restauranter. cykel stier netværk mellem Tuen, Tversted,
udbygges
Natur og turisme
Naturen
Bevarelse af vores natur. Fællesskab. Børnefamilier. At blive boende i lokalsamfundet også som
gammel. Turisme
Natur -Ildsjæle - Foreningsliv - Fællesskab - Strand/kyst
Natur -Indkøbsmuligheder -Turisme -Foreningeslivet -Andet
Turisme naturen stranden ro,
Naturen
Foreningslivet, skolen.
Drop bopælspligt, det vil give flere mulighed for at sælge de efterhånden mange tomme huse. Det
vil på sigt give mere liv.
Muligheden for bare at være. Man kan både passe sig selv, samt deltage aktivt sammen med andre.
Dialog og samarbejde imellem kommune og lokalsamfundet
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Turismevenlig – Indkøbsmuligheder -Familevenlig (skoler, institutioner etc.) -renhold og oprydning
(mine tyske bekendte lægger mærke til dette ) beskæftigelse
godt naboskab
Skole, indkøbsmuligheder,
Natur, Skole, Fritid, Sammenhold, Tryghed for børn
understøtte den smukke natur
give plads til små kunshåndværkere og lødige cafeer
Skolen børnehave billige byggegrunde så vi kan tiltrække unge børnefamilier gode fritidsaktiviteter
aktiviteter i et fælleshus, sammenhold og tryghed
Et godt sted at være
Naturen - den kan med fordel gøres mere aktiv . Muligheder for familieaktiviteter for turister .
Nærheden - omsorgen for hinanden , kendskabet til hinanden . at der kan skabes mindre lokale
arbejdspladser
De fastboende.
dagligvarehandlen, forenings og kulturlivet
NATUREN....., kreativitet, fellesskap, gode spisesteder og overnattingsmuligheter for turister, felles
møtesteder , vennlighet , innkluderende by og kultur.
Bevare fællesskab , sammenhold i små samfunde.
Dagligvarebutikker, øvrigt handels og erhvervsliv, ældrecenter, offentlig transport med rimelige
tidsintervaller
Der vil være mulighed for at lave kørespor der hvor rideruten er i forvejen, de fleste hestevogne
kan godt køre der, men må ikke. Der kan åbnes op for at kørestols bruger kan køre med sin heste
vogn hvis de fik lov. som det første sted i Danmark. Ring venlist på 40447843 hvis I vil høre mere
om det.
udnyt vores naturområde, så der sker udvikling og fællesskab med andre så der ikke kun er sporten
man ser på i nærområdet for det er ikke alle der hat lyst til sport på højt plan desværre.
Diverse foreninger BTI BHE. Gerne flere ting i bymidten. Sørge for at holde liv i skolen og handlen i
byen
Naturen
kysten naturen
Natur.
Sammenhold.
Nærhed.
Fællesarrengementer.
Fritidsaktiviteter for børn/familier.
Turisme, aktiviteterfor lokal og turisme
Natur, tænker på vores anlæg som der desværre i er råd til at vedligeholde. Det er et dejligt sted for
både unge og gamle
Naturen, lille hyggeligt samfund, hvor vi kender hinanden. rigt foreningsliv
Vi skal etablere flere områder med motions- cykle- og løbestier
Vi skal styrke forretningslivet og lempe regler for visuel markedsføring
Vi skal have en bedre infrastruktur til de større byer såsom Hjørring og Hirtshals
Vi skal genåbne skoler, så børnefamilierne kommer tilbage
Vi skal lave en mere intensiv markedsføring i f.eks. Århus, Odense, København, Hamborg, Oslo,
Kristiansand, Stavanger og Thorshavn.... og få flere turister til området.
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At man bevarer naturen og undgår at der etableres larmende forlystelsesstedet
Naturen. evt. muligheder med shelterpladser etc. også afsides fra vejene, så man rigtig kan komme
ud og campere i naturen.
Natur fred og ro
Skole, børnepasning, foreningsliv
Sammenhængskraften i byerne enkeltvis og i hele området med fælles skole, børnehave,
idrætsforening m.v.
Ro, fred, Hold naturen ren, God, ren badestrand.
Nærhed til natur og strand.
Naturen og fællesskabet ved et lille bysamfund.
Nærhed og sammenhold
Foreningslivet i byerne. Sammenholdet der skabes via fælles arrangementer (spis sammen f.eks).
Vores børns skole, børnehave, dagpleje/vuggestue
friheden og højt til loftet
Natur strand å Og at der er god plads Dejlig natur, kort afstand til strand. skolen/børnehaven/
ældre Center/ældrevenlig boliger Fritids aktiviteter fore børn og voksne mulighed for virksomhed i
indusreiområdet
Mange aktive, der gerne medvirker.
Naturen som skal kunne opleves - uden gener for dem der allerede bor i den. Det lokale fællesskab
Aktivt foreningsliv, der skaber mange begivenheder for de lokale såvel for turisterne De gode
spisesteder
Huspriser og natur
Fællesskab. passe på byen, så der ikke kommer til at stå grimme tomme huse, der ikke gør byen
attraktiv. Derved vil det også være nemmere at sælge sit hus hvis dette ønskes.
Naturen, stilheden og højt til himlen
bevare naturen så uberørt som muligt, ingen poppet turisme
Engagerede borgere, meget allerede drevet frem af frivilligt arbejde. Natur/åbent kulturland.
Turister Godt lokalsamfund Gode foreningsforhold Naturen og stranden Godt nærsamfund
natur,friluft
Fællesskab. Udvikling. Foreningsliv.
Det kommende Børnecenter. Foreningslivet. Naturen (åen, havet, stranden og skoven)
Stranden og klitten et kæmpe fritidsområde vi kan bruge både sommer og vinter
At vi hjælper hinanden med at holde byen ren. at vi værner om vores seværdigheder. At vi har en
dejlig natur. at der er sammenhold og dialoger mellem byens borgere og at alle deltager.
institutioner, natur, forretningsliv.
Det daglige behold, hotet sport, skole, daginstitutioner, tandlæge, læge og indkøb
Natur,ro,lokale dagligvarebutikker.
Naturen ,turismen så længe det ikke ødelægger naturen
At de forskellige byer samarbejede bedre.
sammenhold, arbejdspladser, skole, børnehave, dagpleje, indkøbsmuligheder
naturen.og,trygheden
Jeg mener at der skal være fællesskab og aktiviteter for alle og en større trafik sikkerhed for de
bløde trafikanter
Naturen, stranden, et helt samfund, turisme
Mulighed for at leve anderledes end det dikteres fra myndighederne
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natur og turismen.
Vores natur - aaen og havet.
Områdets helt enestående natur.
Natur -skole -børnehave -idræt -natur
Man holder parkeringspladser, grøfter, stier og stranden ren. der forekommer alt for tit overfyldte
affaldsstativer og specielt nordmænd sviner når der hver weekend kommer over 500 cyklister på
Magoritte stien
Fællesskab
At der er god plads, frisk luft, ro og dejlig natur. Det er det storbyen ikke har. Og vi har mere
nærhed fordi man kan overskue et lille samfund, så vi ikke kun passer os selv. Og her er billigere at
bo end mange steder.
natur , skole, butik
At det er et godt lokalområde, hvor folk har lyst til at blive boende/flytte til
dyrk stoltheden over at bo hvor vi er, vi er virkelig glade for vores adresse -mange bruger skoven og
stranden, oplys om muligheder og også om hensigmessig adfærd når der cykles i skoven så man
ikke slider den ned, den skulle nødig ende med at ligne tornby skov -næsten alle er medlem af
borgerforeningen det give et godt udgangspunkt -nærhede til Hirtshals og motorvej giver gode
muligheder for at pendle -udbygge samarbejde mellem borgerforeningen og kirken
Naturen. Stranden. Skovene. Aabo camping. Butikker. Der mangler et solcenter ;) det ville selv
turister elske!
natur, nærhed, vendelboere!
Kanofarten og cykel turisme
Turisme, gode kulturtilbud
Forretningslivet skole foreningslivet
Stranden
Skaffe flere muligheder for børnefamilier.
Hovedsageligt turisme. Kunst og kultur.
Naturen, havet Godt kirkeliv. gode busforbindelser. service, som nær-købmand, skole og evt. kafé
Flexible regler for boliger, overveje at afskaffe bopælspligt.
Natur, oplevelse og nærhed
Det må være det kulturelle fælleskab, som bør fastholdes. Sammen med sikring af turiste til
området, de er jo i nærheden
At der både er nærhed og sammenhold men også mulighed for at deltage i det, der giver mening
for den enkelte. Nauren -Turismen -Mulighed for at skabe kontinuitet i turismen, da mange
kommer igen og igen og igen - dvs at også turisterne kan bidrage til stemning og udvikling
naturen, strand og hav, fællesskabet imellem borgene,
alle kender alle -hyggeligt sted at bo
Nærheden mellem indbyggerne, hvis de selv vil. God mulighed for indvandrere. Mulighed for at
komme til at kende danskere, være med i aktiviteter, overskue området, billige
huslejer/huskøbspriser.
Skole. Idrætsliv. Naturen
Naturen, tæt på skov og en af Danmarks flotteste strande. Fællesskabet i et lille samfund. godt og
stærkt foreningsarbejde. Tryghed for børn og gamle. Gode dagligvare forretninger. lokale
virksomheder/ butikker
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Bruge den gamle skole og Borgernes Hus til at styrke fælleskabet, forskellige aktiviteter. Evt noget
for de kreative. Nu har vi jo ikke trædrejning i byen mere, æv
Et stærk foreningsliv og et lokaltforankret og stabilt handelsliv samt et bredt håndværksliv der kan
servicere lokalbefolkningen og hele sommerhusområdet.
Sammenhold. Fællesarrangementer
Nærheden til det meste, så det er nemt at bo i området. Vi har frisk luft, å, land og strand, og
butikker. Lad os fortsat få lov at bo her. Så vil vi gerne vise det til andre.
sammenholdet..lokal opbakning..lokale initativer..foreningsarbejdet..
daglig vare har længe åbent, vores park bliver passet så pænt af pigerne så det altid er indbydende
at området forbliver størrelses mæssigt som nu, og ikke en ændring til større masse turisme end
der er nu
Vi er en familie på 6 der er flyttet til Bindslev fra Skagen for 3 uger siden. Vi har længe gerne ville
bosætte os i dette fantastiske hyggelige samfund, hvor der virker til at være et helt specielt
sammenhold og nærvær.
Let adgang til naturen
Natur. Fællesskab. Alsidige fritidstilbud til børn, unge og ældre. Atraktive ældreboliger.
Velfungerende offentlige transportmidler
mulighed for at bo et sted, hvor der er luft omring os nærhed til hinanden - medborger omsorg
inddragelse så alle tager ansvar for området og de installationer der findes - kunst, planter,
bygninger ect.
Natur, hav, kultur, historie, vendelboer
naturen - strand -skovsøer - shelters - legeplads - vandreruter - cykelstier - ridestier - udlejning af
cykler og heste - guidede fugleture, byture, finde rav ture, svampeture o.s.v.
campingpladser- gode spise- og overnatningsmuligheder –
Naturen, foreningslivet, turismen, byfornyelse med ordenlig vedligeholdelse.
vi har vores turisme som er meget vigtig, ligesom de selverhvervende har stor betydning for
området , ligeledes skal vi værne om vores foreningslev.
Forskelligheden fra by til by - i et fællesskab giver det en meget stor palet!
Natur. Foreninger
Stranden, naturen,lokalkoloritten
Bevare vores skoler og Børnehave ,Tannis bugthallen og andre fritidsmuligheder
Med den nye børne/ungdomshus og skoleting skal der støttes op om ankomstmuligheder hertil for
børnene muligheden for at børn som bor udenfor centrum kan lege og færdes på egen hånd så
cykelsti skal absolut prioriteres højt
Natur og tourism
Plejehjemmet, parken
Foreningsliv samt skabe Living by billedet således det bliver en fordel at have erhverv
Foreningsliv
Ildsjæle
Sammenhold
bevare skolen og børnehaven
roen i byen, gode naboskaber
Naturen – stranden -Turisme
Turisme -natur -strand -foreningsliv
Det gode foreningsliv i området.
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Jeg synes vi er nogle her i byen der gør rigtig meget for sammenholdet og at vi får arrageret en
masse fede angamanger fx. sommer/å festen, høst festen, nissebal og en masse andre angamanger
:)
Natur, turisme, børnehave, skole
Naturoplevelser
Holde på børnefamilier, der kan tage over, når de som er pensionister ikke er mere.
Natur fritid
Børn -unge og ældre`s kompetencer
Havet
Tryghed, omsorg og fællesskab mellem folk
den skønne natur - et godt netværk, også når man bliver gammel
Naturen og turismen
sammenholdet i lokalsamfundet - fortsat støtte til lokale foreninger
Vi har midstet vores alt overskyggende fortrin, nemlig vores SKOLE, og alt det sociale liv der var i og
omkring denne. Dette lukker og slukker vores lokale daglige liv.
sammenhold i området
foreningsliv og bevarelse af skoler, forretninger og kultur
Turisme –Sammenhold -Naturen (Skov og strand) -Lokale indkøbsmuligheder
Institutioner, skoler og foreninger
Naturen. Fred og ro. Mange oplevelser. Tid til fordybelse. Tæt på forholdsvis store byer
Naturen, turismen
dagligvarebutikker, sport, skole, børnepasning, plejehjem, turisme
Fællesskab, havet og klitterne, foreningslivet, naturen
NATUR Borgerne, med skolelukningerne er fremtiden svær at få øje på da der ingen unge er eller
kommer retur efter uddannelse.
Det blå ishus, da folk kommer hertil for at få is og besøge stranden.
Turisme, fællesskab, forenings- og forretningsliv
Turisme
Fred og ro, nært forhold til landbruget så børnebørnene kan se hvor maden kommer fra :-)
de fantastiske naturområder
Der er et godt hverdagsliv. Byen kan tilbyde alt, hvad enhver måtte ønske: indkøbsmuligheder,
skole, fritids- og idrætsfaciliteter, natur, nem adgang til havet og skoven. Der er nærvær og socialt
sammenhold.
God ren strand og natur samt god infrastruktur veje m.m.
Turisme - Mountainbike stier, da det er MEGET oppe i tiden i samtlige europæiskelande som
besøger Danmark. Stierne vil mange lokale også få glæde af.
Turisme
Nærved og sammenhold
naturen,nærheden og livskvalitet
Tryghed i hverdagen, for alle både børn og ældre. Vores natur
Turisme. Skole og børnepasning. ligger centralt i vensyssel tæt på Hjørring, frederikshavn, Skagen,
Hirthals og sindal. med de job muligheder der ligger der. Naturen i området.
Skole, butikker, håndværkere Masser af idræt/aktiviteter/workshops/foredrag for både unge og
ældre i Tannisbugthallen, Kulturboksen, Sognehuset, Spejderhuset, Egnssamlingen, Smedegården
og i Det Kreative Hus At fortsætte byforskønnelsen !
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Ro, god plads, godt naboskab, nærhed til skov og strand. Turister, flere tilbud til at tiltrække og
fastholde disse. Kommunen skal være opmærksom på ikke at glemme oplandet , hvilket der er en
vis tendens til. Infrastruktur, hurtig internet.
Samarbejde, nytænkning.
små hyggelige spisesteder med udeservering og læ. Oplevelser i naturen for både voksne og børn
Forsøge tiltrække flere turister - uden at gå på krompromis med kvaliteten og vores nærmiljø
Naturen - og tæt ved skov, klitter,&nbsp;strand og Vesterhav. Et stærkt foreningsliv .Kulturudbud.
Lokale aktiviteter
det rige naturliv , god foretningsliv i området. Indkøbsmuligheder. Jobmuligheder. Daginstitution.
Skole
foreningslivet -turismen -skolen -by udvikling -bedre kendskab til atraktioner
gode foreninger -tror fremtiden må bygge på turisme
Skole -Børnehave -Lavprisindkøbsmuligheder -Sport
Gode boligforhold -Naturen i høj kvalitet både strand og land. Sociale forhold
Naturen og åen. God plads - mulighed for dyrehold, feks heste.
Naturen. Turisme. Lokalsamfund. Offentlig transport
Den skønne natur, turismen og vigtigst af alt gøre en bedre indsats for at bevare ungdommen i
nærområdet.
Naturen. De mange ressourcestærke indbyggere. Turismen
Naturen ......
Naturen. Kort til motorvej. Tversted strand. Åen
Helt klart naturen, ingen andre steder er så beriget som i vores område. Korte afstande til skove og
strande. Vi er Vendelboere af sjæl og sind og er stolte af det :-) Fællesskaber / netværk
natur, små skoler, rene strande, styrke fiskeriet
turismen og renholdelse af stranden og klitterne plus vandrestier -sikre cykelruter
Lad det være som det er, lap vejene, så campingvognene ikke bliver ødelagt, måske lidt tivoli til
børnefam.
Turisme
Turisme, noget for unge mellem 16-30år.
Nær på naturen og havet
Tæt ved strand og skov - gå/cykelafstand. Vekslingen mellem mange turister/gæster i
sommerhalvåret og fred/ro i vinterhalvåret. Offentlig service skal fastholdes/forbedres
(turistservice/bureau, sikre at der er adgang til praktiserende læge i byen, billigere varme,
transportmuligheder, plejehjem)
Nærhed - natur/frisk luft - mindre stress
unik natur – plads – ro - plads til småerhverv/industri, lav boligomkostning billige erhvervslokaler
Muligheden fur et fredeligt og uforstyret liv
fællesskabsfremmende aktiviteter og faciliteter af samme slags som sammenhæng mellem by og
land
Fælleskabet
Turismeerhvervet, foreningsliv, butiksliv, kulturelle indslag,
Byggegrunde med mulighed for husdyrhold Udvikling og fastholdelse af en god skole.
Naturbyggegrunde. Focus på kommunale tilskudsordninger til foreningsliv. Fastholdelse af
forretningslivet.
Stor sammenhængskraft i lokalsamfundet
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Offentlig transport. Bevare vores skole, børnehave og dagpleje. Ungdomsaktiviteter. Ældreboliger.
VEJEN
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