Nævn de største udfordringer i området,
som du mener en fremtidig udvikling bør
håndtere
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tuen er mange huse opkøbt til fritidsbrug, det gør det vanskeligt at opretholde et socialt liv blandt
borgerne. I Tversted er der kræfter som arbejder på at få ophævet lokalplanen om helårsstatus. Det
gør at det igen bliver muligt at erhverve sig et helråshus, som fritidsbolig. Langs Tannisbugtvej er
der en del hus som i dag kun benyttes om fritidshus. Det gør, at byens &quot;hovedgade&quot; i
vinterhalvåret fremstår med mørke huller, de står tomme om vinteren. Det signalerer ikke liv og
afholder andre fra at se Tversted som en aktiv by, der lever året rundt med mange spændende
arrangementer også om vinteren. Det er væsentligt, at kommunen afdækker denne problemstilling,
inden politikerne får held med at ophæve lokalplanen, som andre borgere i Tversted i 00&#39;erne
fik gennemført, da man kunne se, at huspriserne steg og blev opkøbt til fritidboliger. Der er ikke
mangel på sommerhuse heller ikke bynære, så man kan sagtens få en feriebolig i Tversted, uden at
skulle købe helårshusene.
Den kollektive trafik
overholdelse af regle omkring udbringning af gylle, så udbringning ikke foregår op af andres
beboelse nat og wekend
Der skal vidrebygges på de mange muligheder der er i byen for at flere flytter til pta. ingen skole og
børne have mere.&nbsp;
ingen bus i weekenden
at sikre forsat dagligvare butikker, forskønnelse af bybilledet, gøre adgangen til de forskellige
forretninger( spisesteder osv.) mere indbydende, øge muligheder for mindre selvstændige
virksonheder, evt. mere skiltning henvisning til tannisby på Skagensvej, både vest og øst for
rundkørslen
at få folk til at blive boende og have folk til at åbne/bibeholde forretninger
At få unge til at bo i lokalområdet
dårlige veje
ujævne fortov
bedre bus forbindelser
ordentlige lånemuligheder
Offentlig Transport er faktisk ikke eksisterende efter kl 1800 samt weekend.&nbsp
Sørge for at byen er pæn og velholdt
Sørge for sikker trafik
Det er absolut nødvendigt at bevare de skoler og øvrige institutioner der er i lokalområdet så evt.
nye tilflyttere kan se en fremtid ved at slå sig ned i området. Hertil hører også et vist udbud af
arbejdspladser
Det er sikkert en tilfredsstillende mulighed for turister til at opleve vores landskab uden at dette vil
påvirke landskabet i negativ retning. Så er der selvfølgelig også de småting, som måske vil kunne
være en del af &quot;denne håndtering&quot;, såsom vandrestier og cykelstier. For hestefolket har
jeg det indtryk, at ridestierne er tilfredsstillende
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man skal reklamere mere med strand og natur når huse bliver sat til salg, samt at der er skole,
børnehave og idrætshal i området
Arbejdsmarked og internet tager borgernes fokus og energi.</p><p>Mødestederne skal målrettes
borgernes behov og muligheder
Centralisering skal begrænses
At der fortsat kan være mulighed for at handle ind og komme til og fra de større byer når man ikke
selv har bil
Turisme
Holde på unge som gamle
At fastholde de unge
Gøre det attraktivt for unge, veluddannede børnefamilier at bosætte sig
Den kommunale afvikling af landsbyerne
Lukning af vores skole er det største problem i forhold til yngre tilflyttere.
Nedrivning af de gamle tomme bygninger der ikke forskønner vort område
Der skal mere action på tiltag, som det er nu er det kun et par lokale som via deres virksomheder
har økonomisk mulighed for at holde gang i byen, det er ikke holdbart i længden. Blive bedre til at
nå helt ud til de lidt sløve vendelboer med info og indragelse evt med et tilbud og en sludder over
en kop kaffe fra et par repesentanter
Bedre busforbindelser, da ældre ikke har mulighed for at komme ud, kun på bestemte dage og
tider.</p><p>Kunsthåndværker til byen, som f.eks Lønstrup
Turistforening
Bevar skole og børnehave i Bindslev, samt et rigt idrætsliv, bevarelse af det gode ry på henholdvis
Smedegården og Mariebo. Forretning og industri er også vigtigt
offentlig transport
plads til små børnsfamilier. Manglende dagplejere, børnehaver osv.
Mangel på indkøbsmuligheder ( dyrere end i fx Sindal)</p><p>Mangel på nye
erhvervsdrivende....mennesker der TØR satse på egen virksomhed
Lukning af institutioner
Fastholdelse af skoler og børnepasningsordninger
Mulighed for at ældre kan finde en egnet bolig
Offentlig transport er blevet meget forringet inden for de sidste 10 år, det er svært at komme til
Hjørring til normal mødetid kl. 08.00, hvis man skal med bus
dårlig veje, ujævn fortove i byen
dårlig veje
ujævne fortov
bedre bus forbindelser
Transport til skole og arbejde
Flere busser
Sammenhold-/arbejde byerne imellem
Få flere tilflyttere end fraflyttere
Infrastrukturen og internetforbindelse, ligesom forretnings livet, hvor jeg bor er fuldstændig dødt.
Det skulle gerne være muligt at blive boende i eget hjem, selv uden kørekort
Kystsikring - naturfredning – uforstyrrethed
Støtte op om lokale butikker
Bibeholdes af skolerne op til 9 kl.
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kollektiv trafik
Gratis hjælp til oprydning efter storme. :-)
Lade kommunen overtage vedligeholdelse af vejene uden at det går ud over ejendomsskatter
Kloarkering af sommerhusområderne
At husene ikke kan sælges
Tilbagegang for turismen på foreningsbasis!!!
fastholdelse af helårsbebyggelse
fastholdelse af håndværksvirksomheder
tiltrak feriefolket
at få nye unge mennesker til at flytte til og deltage i de ting der sker i bygen
Offentlig transport (børn og&nbsp;ældre uden bil/kørekort) set i forhold til pasning og skolegang
samt indkøbsmuligheder og bankforretninger for de ældre i oplandsbyerne uden
pengeinstitut/butikker
Børnepasning / skolegang
Butikslukninger (generationsskifte i butikkerne
Skolelukningerne har stor indflydelse på foreningslivet, idet det er børnene og deres forældre som
er drivkræfterne i foreningslivet, og med skolelukninger følger en ændret adfærd i børnenes
tilhørsforhold med fritidslivet
Erhvervs- og handelsstandssamarbejdet byerne imellem - planlægning af aktiviteter, således at der
ikke bliver for meget overlap (for mange ting samme dag/weekend i de store og små byer i
kommunen
Mange huse i landområdet, som ikke kan sælges. Undlad nedlæggelse af f.eks. plejehjem (skole,
som desværre er sket
skov og strand (oprydning efter eventuelle storme m.m
Bedre muligheder for lån til boligerne, som er billig
Mangel på indkøbFraflytninger fra lokalområdet, svært at sælge huse
Lånemuligheder til køb af huse på landet/i landsbyerne
Gode pasningsmuligheder for børn
Mulighed for indkøb&nbsp
Gode transportforbindelser
Dårlige indkøbsmuligheder og lav befolkning
Affolkning
Der er langt fra hus til nærmeste bus stoppe sted.
bedre rengørrring af områder omkring de 3 is huse....burde være rent omkring disse, enten ejer
pålægges rengørring eller kommunen gik ind i dette og det samme på stranden. Vejene omkring og
i tversted burde holdes meget bedre.....turister skal ikke køre på hullede veje
Gamle/grimme bygninger bør nedrives
Frit at kunne sælge sit hus som sommerhus eller alm. Bolig
At kommunen sørger for at Tversted fremstår ordentlig at veje fortove og fællesarealer er
vedligeholdt det kniber det med PT.<
At kommunen ikke giver byggetilladelser til byggeri som ikke overholder de regler som de selv har
formuleret. Dette kniber det gevaldigt med.<
Fjernelse af alle de bump som kommunen har etableret på Tannisbugtvej. Vore huse revner og
ryster pga. de daglige lastbiler som kører på vejen dagligt. Skift dem ud med andet brugbart
chikaner f.eks.
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Forretningsliv, tillokke turister, ungdomsklubber, byfornyelse,
En af de største udfordringer er affolkningen af yderområderne. Hus priserne falder og de solide
familier flytter til de større byer.
Det er vigtigt at holde fokus på forskønnelse, nedrivninger osv således at byområderne ikke
forfalder.
Det er ikke attraktivt for mange at flytte til en by i åbenlyst forfald.
familier vælger fra pga nedprioritering fra kommunens side generelt og fordi de ofte ikke får lov til
at låne til huskøb i området. det vil ende med et stort plejehjemsområde
Daginstitutioner og skoler lukker, hvilket kan være med til at stoppe tilflytningen.
få nogle folk ind i de mange huse der er til salg. bevare skolen og børnehaven.
Børnefamilier
Mangel på dagligvarebutikker
Transportproblem
Iværksætterstøtte i landdistrikter - kystplan lovgivning- lokalplan – landbrugspolitik
Centraliseringen i Hjørring by.
Affolkning - ringere eller ingen offentlig transport, - kommunal centralisering mod Hjørring
Sikre at der er gode trafikforbindelser til Hjøring og Frederikshavn
sikre at der er adgang til fibernet
For nye familier, er det en udfordring at skolen har lukket, som sådan er det ikke helt let at være
børnefamilie
gennem snits alleren er for høj for lidt tilbud til børne familien
Uddannelse og jobmuligheder.
Fastholdelse af lokale arbejdspladser
Bevare nuværende og evt. tiltrække nye butikker
Sikre tilflytning til området
Transport
fastholdelse og tilflytning af småbørnsfamilier
Dårlig offfentlig transport
faldefærdige og skæmmende ubeboede huuse
lægemangel
huse der står tomme en stor del af året fordi de anvendes soom sommerhuse
Ikke at falde i nemme turist udviklingsprojekter (Tversted)
Skolecentret, forhindre butiks død i de små byer, evt med at hjælpe de mindre erhvervsdrivende i
gang
Ren strand / Oprydning i naturen
Markedsføring af det store hestehold i Vendsyssel
Markedsføring af naturen
Markedsføring af ro, ren luft og den unikke landsdel, vi bor i
behold plejehjem og skoler
Manglende børnefamilier
manglende turistbureau?
sti til strand
Give mulighed for at rigere forretningsliv, herunder cafeer, restauranter etc. Det kan formentlig
tiltrække turister på tur
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At tiltrække børnefamilier
bedre indkøbs muligheder, mulighed for at optage lån i ejendomme, så det er muligt ar sælge og
købe til fælles bedste, og derved tiltrekke nye og måske yngre borgere,som også har øje for det
dejlige område med tæt til skov og strand,måske bedre offentlig trafik måske med flere og mindre
enheder og derved hel eller halvtimesdrift
turister
en del suspekte mennesker flytter hertil, svært at få solgt sit hus, butikker, skolen kun går til 6
klasse
offentlig transport
bedre børnepasningsmuligheder
Busdrift i weekenden og om aftenen ( og at de ikke kun stopper i tversted )
frit skolevalg, hvor transporten er dækket, uanset hvilken skole der vælges. Og ikke som nu hvor
man hører til en fastlagt skole distrikt. Som det er nu kan de unge have over en times transporttid
arbejde på at vi kan bevare børnehave , skole og plejehjem.
Skole
Lokke unge til området
Affolkning, dårligt liv for børnefamilier
En Sød Præst der er synlig, tid til borgerne og taler fra HJERTET OG MAVEN- Taler så allle kan forstå
det.
Vi skal ikke blive et usmageligt tursitcentrum med grimme grillbarer og opstillede kunstige
underholdningsredskaber, i en by med grimme og forladte huse
Ferielukning i&nbsp;instutioner bør begrænses i et lokalområde hvor mange er beskæftigede med
turisme, direkte eller inddirekt.
Færre lokale jobs, mange må køre længere efter arbejde
Fastholde bukikker/special butikker
Afskaft bopældspligt
Triltrækkke unge
Turisme bliver mere krævende og derfor skal vi være på forkant med aktiviteter som tiltrækker.
Beskytte naturen samt værne om de nære ting
Trafik sikkerhed...... fart begrænsninger
Naturen
KOnsekvens af for få børn i området
Turisme - Grønne områder - Legeplads for byens børn og turister - Huse til salg
Børnepasning
Tilflytter med skolesøgende børn
Sikre anvendelse af eksisterende sommerhuse, sikre varieret lyst til såvel sommerbolig som
helårsbolig gennem frihed til at vælge sommer- som helårsbolig!
Ikke flere minkfarme og /ingen udvidelse af de eksisterende minkfarme
Tilbud til de unge som keder sig i hverdagen fx. Skaterbane. Legeplads til de små (mere end hvad
der er)
At få solgt alle de tomme huse. Og der bliver endnu flere. Gns alderen i Tversted er steget markant
siden vi flyttede hertil for 35 år siden
Faldende huspriser, dårlige veje, mange faldefærdige huse/ejendomme.
Lukning af skoler, indkøbsmuligheder
Beskæftigelse
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åbenhed omkring nytænkning
vækst(mangel på samme)
Ikke noget specielt.
Bevare kollektiv trafik, snerydning og andet i yderområdet af kommunen, som kommunen pr
tradition har udført eller finde alternative måder at få tingene udført
Offentlig trafik</p><p>Ordentlig&nbsp;vej
Tuen er snart opkøbt af nordmænd, så den dør i vinterhalvåret.
Pas på, at området ikke bliver et sted, hvor der kun bor pensionister og socialt udsatte. Unge
familier skal blive eller flytte til.
Byfornyelsen og forskønnelsen må ikke glemmes.
der er alt for ringe muligheder for offentlig transport
Bevare vores smukke natur områder .bort med boliger som skæmmer bybilledet bevare vores
butikker så vi ikke fremstår med tomme butiksarealer .
Et borgerhus og fælles aktiviteter for alle aldre
Chikane af midaldrende og ældre borgere, f.eks. at gøre noget ved Bettina Christensen og hendes
bøller af en flok unger på Nørrebro.
flere arbejdspladser i området
At der er et liv hele året rundt .
at der er mere attraktivt at blive boende end at flytte
Turismen. Evnen til at holde igen overfor megalomane projekter som fjerner der unikke ved natur
og landsbyklynger.
at der ikke kommer mange tilflyttere efter skolen er lukket
Bevaring av naturen og rom for nyskapende bærekraftig utvikling.
Infrastruktur mhp offentlig transport, sikring af muligheder til at færdes sikkert i trafikken for børn ,
gerne etablering af cykelstierne imellem Uggerby og Tversted samt Uggerby og Bindslev
Bevarelse af nuværende facilliteter indenfor ovenstående
Det er få det åbnelandskab lavet åben ved at genskabe de mange gamle hjulspor som var en gang.
De er desvære blevet pløjet op, hvad hjælper det at vi har et åbentlandskab hvis man ikke kan
komme ind og se det.
Grib fat i hvad alle kan gøre for fællesskabet her i byen, det&nbsp; styrker mange grupper
mennesker
Vi skal passe på at byen ikke dør..
Rydde op på faldefærdige huse og få byen til at presentere sig pænt, med bla. nyt asfalt
Vi SKAL have en cykelsti fra Ålbæk til runddelen(afkørsel 1) mindst i den ene side af
Tverstedvej/Skagensvej. Det er uanstændige boforhold for alle, der bor ved denne vej, at man ikke
kan gå en tur med barnevognen eller cykle en tur uden at være i største livsfare.
Alle andre steder er der cykelstier. Vejen svarer nøjagtigt til strækningen Ålbæk- Frederikshavn,
hvor der hele vejen er 1, ofte 2 cykelstier
Det er ingen undskyldning, at der findes cykelvej 1 nede i plantagen, for den hjælper ikke beboerne
længere oppe eller de turister, der gerne vil besøge f.eks. Uggerby Kanoudlejning.
Til gengæld har man helt overflødigt 2 cykelstier løbende parallelt fra nævnte afkørsel 1 og til
Hirtshals(den ene gennem kolonihaveområdet.
Det er en skændsel for området, og hvis der ikke sker noget, vil det boligmæssigt forsumpe, selvom
det kunne være meget attraktivt. Og vi beboere betaler også skat(for mit eget vedkommende
meget) og har krav på den samme sikkerhed, anstændighed og livskvalitet som andre.
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busforbindelsen skole børnehave
Ikke lukke flere skoler.
Ikke lukke plejehjem.
Ikke lukke dagpjeje
ikke lukke børnhaven
ikke lukke lokalbutikkerne.
Bevare et godt handelsliv i Tversted og bevare offentlige transport til Hirtshals og Hjørring.
Heste. Der ligger tit afføring fra heste hele vejen ned gennem byen og det er ikke så lækkert for
barnevognen eller de ældre der går med rollator og først ser det når der er for sent
Butiksdød
Kommunen være mere large mht. opstilling af store skulpturer, skiltelovgivningen tages op til
revision osv. Der er SÅ mange ekstreme regler og forbud til beskyttelse af det åbne landskab, som
besværliggør den visuelle markedsføring af forretninger placeret i landzonen. Vi der bor langs med
vejen til Skagen, skal have mulighed for at fange alle de turister, der kører til Skagen, så de kan
lægge pengene her.... til yderligere udvikling af de spændende kulturelle forretninger, der også
tiltrækker turister og tilflyttere.
Alt i alt bør kommunen overveje, at slække på alle de krav og pligter de stiller til virksomheder i
landzonen... og mht. til bevarelse af vores flotte natur, så er der jo forskel på, om en virksomhed
markerer sig visuelt i et område med hovedvej og alm. landbrug, eller om det er på kanten til et
fredet område.
At man bevarer naturen og landsbymilieuet
indkøbsmuligheder er svindende, der bør gøres mere for at styrke mulighederne, også i forhold til
priser. dyrere priser og mindre udvalg end i hjørring og hirtshals gør det svært at vælge lokalt, og
efter købmanden i uggerby lukkede, er det svært hvis man bare lige mangler en liter mælk.
Der bor mange pensionister</p><p>Der er få børn i den skolepligtige alder
gamle huse der forfalder</p><p>dårlige veje med store huller
Boligpriser/salg
grimme/faldefærdige huse
Fraflytningen fra land til by - urbaniseringen.
Modvirke butikslukninger.Ikke et atraktivt område for børnefamilier efter lukning af skole og
børnehave.
Helårsstatus for boliger bør ophæves
Udkantsdanmark, offentlig transport.
Fraflytning
Gør det attraktivt for den unge mennesker at flytte her til. Reklamér for vores institutioner og
foreningsliv. Undgå tomme butiksruder i bybilledet.
offentlig transport
Tomme butikker og boliger
Faldfærdige huse
Tomme boliger
Bus forbindelse
Et stigende antal tomme huse. (Forslag: Åbn op for køb af hus som second home)
Udviklingen i landbruget
Tiltrækning af børnefamilier (når der er nedgang i tilbud til børnepasning/skole)
Tiltrækning af erhverv/udvikling af arbejdspladser i nærområdet
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Ubeboet ejendomme
Det er landbrugsejendomme, der står tomme. Spildte ressourcer bygninger/ jord. Det kunne pynte,
at få ryddet op, hvis ikke de kan/ skal bevares. Særdeles dårlige veje. Daglig irritation, og hårdt for
kroppen ved fysisk gå/ cykleture. Dårligt for biler, når der er ekstremt mange huller, der kommer
ikke nogen og betaler værkstedsregninger. Vi er afhændige af egen bil uanset om det er til at
komme på arbejde, indkøb eller besøge andre. Der er store afstande og ingen andre muligheder
der virker. Klar dig selv, virker bedst.
At de unge mennesker flytter fra byen
Aktiviteter i naturen, så som mountain baner
Fælles oplevelser for fast boende og turister
stort set ingen offentlig transport muligheder
Affolkning pga færre arbejdspladser, særligt er det en udfordring af fastholde/tiltrække
ressourcestærke familier da der ofte kan mangle attraktive arbejdspladser.
Der er langt rundt, hvis man ikke har adgang til bil
Børnefamilier har ikke længere nognen grund til at flytte til byen
Manglende cykelsti på Skagensvej mellem Tuen og Tversted. Der køres meget stærkt på
strækningen og børn kan ikke cykle der.
Manglende bus mulighed ud over skolebus til og fra skole. slet ingen bus i weekends,helligdage.
Børn og unge med fritidsarbejde og sportsaktiviteter er afhængige af forældretransport for at
kunne deltage i lokalsamfundets aktiviteter.
Bedre skoletransport. Børnene skal med bussen kl 7.03 for at møde i skole kl 8.00. Har børnene
lektie/skoleopgaver der skal laves efter skoletid, med elever fra bindslev, sindal osv i skoledistriktet,
har de ingen mulighed for at komme hjem.
at finde arbejde til unge mennesker - er selv på efterløn
Afvikling af forretningslivet.
Afvikling af skole og børnehaver.
Dårlige huspriser.
Manglende turisme.
Nye tilflyttere
Fraflytning af mange unge
Billige huse der tiltrækker knap så ressourcestærke børnefamilier som øger udfordringerne i især
skolen som i forvejen har sit at se til ift. inklusion.
Centralisering fra kommunal side.
Transportforbindelse mellem områdets byer og til og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
Vi skal have flere tilflyttere både fastboende og ikke fastboende, ophæv bopelspligten
det må være at sætte ind der hvor det kommunale har sparet meget at vore vedligeholdelses
arbejde. Der må vi stå sammen om at få løst tingene.
rundkørsel på tversted/sindal vejen
Få nogle flere butikker i gang
bevare,evt.forbedre den offentlige&nbsp; transport.bevare dagligvarebutikkerne
Det er vigtigt at sikre at huse og ejendomme i områder forbliver vedligeholdt ved evt afskaffelse af
bopælspligten - samt at bl.a. hækklipning og snerydning bliver udført så det ikke bliver en gene for
de fastboende at huse står tomme
At kunne bevare de lokale butikker vi har nu og udvide med nye forretninger. Da jeg flyttede hertil
sammen med min mor havde vi både bager, 2 banker, apotek. I dag har vi ingen af delene
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financeringen.af.boliger...bevarelse.af.forretningerne...
udfordringerne er at folk flytter væk fra området fordi der ikke er kollektiv trafik og man er
afhængig af egen bil for at komme ud og handle ind til de daglige fornødenheder
Sammenhængskraft, attraktivitet for de unge mellem 15 og 25, mobilitet
At myndigheder blander sig.
at få flere erhver ud til nær området.
Landbruget - samt vores få butikker.
At sikre skellet mellem by og land, samt i byen sikre at beboerne kan blive serviceret med
institutioner. Lukningen af Tversted Skole er et problem for den fremtidige fastholdelse af
borgere&nbsp;i byen.
Offentlig transport til ældre.
Legeplads til børnene i bysamfundet
Jeg kan på vegne af alle i Tversted, og mange turister højt anbefale at der igen bliver slået græs i
vores anlæg hvor turister og lokal folk tidliger havde rigtig meget fornøjelse af, børn kunne leje der
og sammen med voksne spise madpakke og hygge men dette er ikke muligt længere.
Jeg har hørt fra mange både lokale og turister, at de simpelthen mener det er et meget dårlig sted
at spare, Det er en lille ting men den har stor betydning
nedrivning af faldefærdige bygninger
Ophæv for alt i verden ikke bopælspligten på Tannisbugtvej, &nbsp;det jager de fastboende væk,
og forsvinder de,lukker Brugsen, Købmanden o.s.v. Foreningsliv og kultur uddør. De der ikke kan
komme af med deres huse på Tannisbugtvej er selv ude om det, priserne er mellem 30-40 % for
høje. Tversted har tre&nbsp;aktiver- roen, naturen og stranden. Der er derudover to forretninger
der kan trække turister til byen, Åbo Camping og det blå ishus.
Økonomien i det danske landbrug Arbejdspladserne bliver flyttet ind til store byer.
Skolelukninger
Den offentlige transport.
Dagligvarebutikker og busforbindelser
At her bliver uinteressant for ressourcestærke familier at bo. Det skal være muligt og nemt at bo
her med børn, der skal passes og i skole/gymnasie/anden uddannelse og have fritidsinteresser
udenfor hjemmet. Og samtidig skal forældrene have tid til at passe fuldtidsjob og mulighed for
socialt samvær i nærområdet. Det kræver at vi kan købe ind i området, og at der er rimelige
busforbindelser. Og gerne cykelstier, men bus er vigtigst. Og der skal være gode
internetforbindelser osv., så der er de samme bekvemmeligheder, som i større byer
bevare gode trafikale forbindelser til andre byer, skaole, butikker, erhverv
At fjerne grimme bygninger, forskønnelse af byen
cykelsti mellem åbyen og tversted er et must. vejens farlighed forhindrer at børn og voksne kan
komme sikkert fra sted til sted på cykel og knallert er der nogen der kender de seneste
trafiktællinger der er lavet nogen fornyligt De må kunne bruges over for politikerne</p><p>det er
svært at få penge til området alt asfalten bliver lagt i Hjørring by
finanisering af vore boligere er et problem når kloge kalder vor dejlige område for udkant, hvem
kommer lige hurtigst til norge evt opkøb og renovering eller nedrivning at grimme huse evt
inspirere ejerne af de mest markante øjebæ til at gøre noget, det er selvfølgelig svært da vi også
hylder folks frihed
Miljøsvineri! som tidligere nævnt på stranden, i skoven og vejkanter. Det ser ikke ud af meget, men
når man først går igang med at finde det og fjerne det, så er der virkelig meget skrald
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Turisme
At vi ikke bliver glemt
Bopælspligten
forbedre forholdene for ældre
få lys ned til stranden fra tannishus
Afstanden, kun mulighed for skole til 7 klasse.
Pas på byggestilen, ikke flere arkitekt eksperimenter følg så vidt muligt den gamle Tversted
husbyggestil. Renhed og ordentlighed overalt, og borgerne skal selv sørge for deres egen matrikel
som minimum. Gerne ekstra indsats for at styrke hvad vores område har at byde på i forvejen - og
selvfølgelig også nyt. Ref til Klitmøller!
affolkning, for få børnefamilier, tomme huse og mange til-salg-skilte
sikre offentlig transport
sikre god dækning af bredbånd og mobiltelefoni
Affolkning, dårlig udvikling i boligmarkedet
Offentlig transsportmuligheder til og fra byen/området
At det er vigtigt at trække på og inddrage mange forskellige typer borgere, således at diversiteten
bliver en medspiller i udviklingen
Kollektiv trafik, vores børn og unge mennesker kan ikke komme til og fra Tversted fra fredag til
mandag.</p><p>Bevarelse af vores dagligvarebutikker
for svært for børn og unge komme andre steder hen( Skole, fritids, og byen for de unge)
Daglige indkøb. Det ville være fint med et fælles indkøbssted i hver lille flække, med en eller anden
form for kundegaranti. (cooperativ brugsforening, medlemsskab)
Transport til oplandet. Fælles indkøbsudflugt hver uge.
Fælles transport til arrangementer i byerne omkring egen by og til oplandet generelt.
Skolen
de unge familier flytter væk
Faldende huspriser.
Skolelukning.
Lukkende butikker.
Butikker virksomhedder som lukker, bygninger som forfalder
At finde aktiviteter som kan rumme alle aldersgrupper. svært når vi ikke er så mange i området.
En affolkning af området og dermed ruiner eller tomme pladser i bybilledet.
At gøre området attraktivt for folk at flytte til
Problem at vore unge mennesker efter endt uddannelse ikke kommer tilbage. Enten skal her være
arbejde. Eller også skal her være så nemt og rart at bo, at de vil pendle til arbejde andre steder. Og
så er det et problem at skolebørnene flyttes til Sindal. Og med dem mange af fritidsaktiviteterne til
Sindal. Og forældre der pendler, kan ikke samtidig være chauffører for deres børn. Problem at
mange ikke har egen læge i området. Det er langt at skulle køre til Sindal eller Hirtshals. Hvad skal vi
gøre når vi bliver gamle og ikke længere kan køre bil? Kan der ikke oprettes et fælles sundhedshus?
der skal gøres noget så Tversted ikke bare bliver en olde kolle by..nu hvor skole og børnehaven er
lukket..der skal fokuseres på hvad vi kan tilbyde folk der flytter til byen..også unge mennesker..
det der er forfaldent skal rives ned, det er en skamplet.at holde fast i de forretninger der er i dag
Transport (der kører ikke busser i weekenden, så man kan ikke komme nogen steder
Fastholdelse af dagligvarer butikker.
Fastholdelse af beboere
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Kommunale nedskæringer- i form af vedligehold m.m.
Tiltrække nye beboere
Balance i udvikling af turismen
et fortsat forretningsliv er med til at skabe en by
fraflytning
at der ikke bliver solgt for mange huse til boligspekulanter, og at disse boligspekulanter holder
deres bygninger vedlige
Fælles arrangementer, busforbindelser, indkøbsmuligheder, markedsføring, arbejdspladser ( små
virksomheder), faciliteter for børn og unge, sportsklubber, mm.
Kollektiv trafikudv. så børn, unge og arbejdende kan komme frem og tilbage.
At holde på de fastboende , ligeledes mangler i den grad busforbindelse i week-end og skæve
helligdage
At overkomme forskellighederne og se dem som en styrke
at få overbygning på bindslev skole at få flere arbejdespladser til lokal området
Manglende butiksliv, hjælp til etablering af små virksomheder
dagligvarebutikker, offenlig transport muligheder forbedres så folk som ingen bil har fortsat kan
komme uden for byen ,at byen fremtræder rent og indbydende grimme bygninger fjernes , særlig
tilbud på byggegrunde til unge børnefamlier måske gratis . Unge familier som vil bo i små byer er en
forudsætning for at skoler og andre ting overlever
Igen den manglende sikre skolevej er en kæmpe mangel og udfordring for os der ik bor I byen for
vores børn er ekstremt afhængige af os for at lege med sine venner
offentlig transport
at plejehjemmet overlever
Erhvervslivs- og foreningslivet
Svært at låne penge til at købe hus
butikker der lukker
Offentlig transport
Muligheder for børn og unge i hverdagen- idræt og foreningsliv.
Transport rundt i vendsyssel for børn og unge
mere aktivitet i vinter halvåret
at få flere kunsthåndværkere til området
at lokke børnefamilier til området trods skolelukning
Bevarelse af skole og børnehave som er en vigtig del af lokalsamfundet.
Igen mener jeg det er blevet lidt en udfordring at vores købmand er lukket da der er okay langt at
skulle cykle hvis man har glemt at købe noget da man var ude at handle. Men synes også der
mangler cykelstier ude langs hovedvejen der går til Hirtshals og Tversted. Da der er mange børn her
i byen synes jeg også der mangler en plads hvor de kan stå på skatebord, løbehjul mm. uden at man
skal være bage for at de bliver kørt ned. Og busser mangler... Vi bor langt ude og der er langt til de
forskellige byer, der går fx ikke busser til og fra Hjørring til Uggerby i weekenderne hvilket godt kan
blive problematisk når man hverken har scooter eller bil..
gode ældreboliger, flere børnefamilier til at bosætte sig i byen.
Frit skolevalg, så eleverne kan vælge den nærmeste skole i stedet for den længst væk, som vi hører
under i skoledistrektet, hvor eleverne ikke skal vente flere timer på at komme hjem fra skole med
op til 90 min. transporttid. Helt tåbeligt, at vælge den fjerneste af skolerne i området.
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Stranden ved kjul er ved at forsvinde og sommerhusene er på vej i havet altså kystsikring mod
Hirtshals havnBørnehave -skole og -ældrepleje
Billige huse, som nogle gange kan tiltrække borgere med problemer
nedrivningsklar bygninger bør fjernes, og nye udstykninger laves om så det kræver at man næsten
giver de sidste hjørne byggegrunde væk til nærliggende grunde.
beskytte naturen, så turismen viser hensyn
At sikre balancen mellem turisme og bevarelse af naturen
udbygning af fibernet til alle i landdistriketerne - (ikke kun til sommerhusområder)
Der kommer pga. børnehave og skole lukningen ikke flere unge famillier hertil. Os der bor bliver
gamle og kan ikke sælge vores gårder og huse. Altså Tversted bliver en spøgelsesby.
bevarelse af butikker i området
offentlig befordring, ældrepleje, og fastholdelse af børnefamilier
Bosætning
Vækst
Affolkning ( Skole, virksomheder lukker) længere til lokalsamfundet
Offentlig transport
Kollektiv trafik
Langt til det meste
Tomme huse – Stavnsbinding
bedre veje, bedre vedligehold af træer og anden beplantning langs veje,primært omkring vejkryds
og andre farlige steder.
bustransport, vi har igennem vores barns skoletid haft promlemer med kørsel til og fra skole.
Bussen kører ikke helt ud til os, så når vinteren kommer, er vi afhængig af, at jeg som forældre må
hente og bringe, hvilket har resulteret i, at jeg ikke har kunne og stadig ikke kan arbejde på fuld tid.
ØV... Desuden er der dårlig bustransport i weekenden
Til trække nye indflyttere, forbedringer af vejene, stadig udvikle byen
Fremtiden bliver mere turistet der bliver færre faste borgere, mindre skattegrundlag, dårligere
service-færre borgere
Ingen skoler
Travl hovedvej igennem Tversted mod Skagen om sommeren
Mengel på offentlige opholdssteder (Stranden og Tverstedsøerne)
Folk der flytter væk, fordi kommunen ikke holder liv i de små byer
Vedligehold af veje - Hurtigt og stabilt internet
Alt bliver centreret omkring Hjørring man har tabt kampen til lobbyisterne.De lukker alt.
cykelstier i området, turisme, daglivarerbutikker
Cykelsti fra Tuen til Tverstedsøerne, hovedvejen er livsfarlig for cyklister og ryttere. Man tør absolut
ikke have børn/børnebørn med på den tur.
Inkarnerede Byboere skal acceptere at landbrug i alle dets aspekter befinder sig bedst på landet,
hvor ellers ??
Forbedret infrastruktur og internetforbindelse, så det bliver mere attraktivt at bosætte sig og skabe
små virksomheder og dermed arbejdspladser. Mulighed for at blive i eget hjem også uden kørekort.
At fortælle den gode historie om byen. Risikoen for fraflytning, lukning for offentlige ydelser som
skole, børnepasning og ældrepleje, faldende boligpriser vil være en uheldig uvikling, som skal
undgås.
Få ændret bopælspligten så alle boliger kan benyttes som flexboliger
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at man nemt kan komme frem og tilbage med offentlige transport muligheder
respekt for andre,landbrug bliver større og kører hele døgnet ingen fred til naboer som er flyttet på
landet for at nyde naturen
Faldefærdige huse, som bruges af slumstormer
Fraflytning Fra især Uggerby og tuen men også tversted. der mangler unge mennesker som vil
bosætte sig permanent i området. Kommunen ser os som udkant og vælger altid at spare på vores
område frem for de større byer i kommunen. Befolkningen bliver ældre og ældre.
At fastholde de ovenfor nævntes fortsatte drift Markedsføring over for eventuelle tilflyttere (skole,
billige huspriser, aktivt foreningsliv for både unge og gamle) Byforskønnelse, gamle tomme huse
rives ned. Mere sammenhæng mellem anlæg/elværk og bymidten (forhåbentlig allerede under
udarbejdelse)
Byerne skal ikke konkurrere med hinanden men samarbejde. Lægge den gamle stridsøkse, som
nogengange dukker. Hvis byerne skal være her i fremtiden skal alle samarbejde og ikke
udkonkurrere hinanden med de samme tilbud. Mener dog at byerne er blevet meget bedre til at
samarbejde. Der skal tiltrækkes flere der ønsker at bo i vores område. Området skal markedsføres
overfor tilflyttere, turister og lokalerhverv. Har set andre byer, som har lavet små film om deres by,
men aner dog ikke hvad det koster.
Ubeboede huse i forfald, for mange pensionister, skyhøje huspriser der umuliggør det for unge
mennesker at bosætte sig
Der er brug for flere arbejdspladser i nærmiljøet
Det fælles samarbejde - nedbryde barrierer byerne imellem
Mere stærk og fælles kommunikation (herunder PR og markedsføring)
Bedre infrastruktur og service overfor børnefamilier (ift. institutioner og fritidsliv)
beder oflig transportmuligheder
Unge flytter væk for uddannelse og job -affolkning Butikker har faldende omsætning
sanering af faldefærdige huse
bedre vilkår for foreningslivet
forskønnelse/bedre vedligeholdelse af offentlige steder
veje og fortove er i elendig tilstand
at holde befolkningstallet, de unge flytter, må ikke blive til buer hvor der er tomt om vinteren og
overfyldt om sommeren
TrafiksikkerhedCykelstier
Bedre offentlig transport
Boliger uden fremtid skal væk.
Fællesskabet er under pres, relativt megen udskiftning. Hvad indentitet skal området have
fremadrettet ?
Offentlig transport
Naturbeskyttelse
Helt klart at gøre området mere attraktivt for tilflyttere, således der også kommer yngre folk til
byen
Kommunen marginaliserer i stadigt stigende grad yderområderne ved centralisering samt ved
nedlæggelse af kollektiv trafik. Det er groft sagt umuligt at bo her, hvis man ikke har bil.
Indfrastruktur .. Internet forbindelse er nærmest ikke eksisterende ... Vejene er i meget dårlig
forfatning , to ting der er ret vigtige i et fleksibelt modernet samfund
Hurtigere internet, i Bindslev opland
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Bindslev skole opgraderes til igen at have overbygningen
Bedre veje, først og fremmest. Der er så mange huller / ujævnheder overalt, at det er svært at
undgå fysiske skader ved gang / cykling. Bil er vi afhændige af for at komme på job, indkøb og
besøge andre, afstande er så store, vi skal køre til næsten alt. Sørge for Internettet virker, vi bliver
tabt fuldstændigt af, når det er en kamp. Har kæmpet flere år med TDC, ENDELIG har vi en
netadgang der fungerer. Alle de mange tomme bygninger der står tomme. At der stadig er
dagligvare butikker i nærområdet.
lukning af instutioner, skoler, biblioteker
ingen tomme huse ej heller helårsboliger. Bevarer den flotte lille by Tversted vi mangler
turistkontoret - hvem rådgiver vores feriegæster og os selv
Kystsikring ved uggerby strand, tversted strand. Strandengene bag klitterne, vil om få år forsvinde.
På kun 6 år er der forsvundet det meste af klitaralet. det er p.g.a havnebyggeriet i hirtshals.
Ingen vinterdød
Have tilført resurcer ligesom større byer i forhold til størrelse
Ikke blive til Skagen, angående rige snobber. Bedre indbydende veje.
Gennemsnitsalderen er høj, der mangler unge familier i området
Ingen/lille tilgang af unge bosættere
Mangler arbejdspladser i området
Mange ældre ejere af parcelhuse, hvorfor husene kommer til salg i nærmeste fremtid.
sørge for gode forhold for lokale butikker/virksomheder/landbrug og håndværkere. fremhæve og
udbrede kendskab til den dejlige natur i hele området til fordel for turismen sørge for god
vedligehold af veje og bygninger også i de små byer - har stor betydning for lysten til at slå sig ned
infrastruktur: - offentlig transport til skole/fritidsaktivitet- ordentlig telefondækning- hurtigt
internet
Lukker de skolen, dør byen
Risikoen for at købe et hus som siden er umuligt at sælge, tildels fordi banker mm. lukker kassen
når de ser postnummeret
Tiltrækning af ressourcestærke børnefamilier for bevaring af skole og institutioner foruden
udvikling af bycentrum, fx i form af historiske forretninger (bl.a. en rigtig slagterbutik eller en
gammendags købmand, et ismejeri eller bare specialbutikker, der kan tiltrække netop de
ressourcestærke familier. Desuden markedsaktiviteter året rundt i større omfang end nu, en mere
udadvendt og informativ og aktiv (i sociale medier) borger, handel og erhvervsforening. Bedre
samarbejde mellem Tversted og Bindslev.
Manglende arbejdspladser
Turisme, byfornyelser, grønne områder/legepladser, fællesskab
At bevare landsby miljøet, så byen ikke bliver til en soveby
Større sammenhold mellem områderne - gerne fælles aktiviteter som f. eks. Tversted marked
At tiltrække mere erhverv og dermed arbejdspladser.
Mere offentlig trafik
Tannisbugtvej Skal asfalteres
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