
 
 

 
 

 

    Højer d. 29. juni 2017 

 

Så er det igen tid til nyt fra Tøndermarsk Initiativet 
Sommeren nærmer sig med hastige skridt (nu må vi bare håbe, at vejret også snart viser 

sig fra sin sommerlige side), og vi vil derfor i dette nyhedsbrev samle op på de aktiviteter 

der er i gang nu, og de ting der venter på den anden side af sommeren. 

 

 

Informationsmøde i Marskhallen den 20. juni 

Tak til alle jer der mødte op til informationsmødet i sidste uge. Vi håber at mødet bidrog til 

en god forståelse af, dels hvad vi skal i gang med i Højer efter sommerferien, men også til 

hvor vi står med de andre indsatsområder. 

Vi fik rigtig mange gode input fra jer på de omdelte ark. Lige nu er vi ved at samle 

spørgsmål og input, og vil inden længe sende en samlet opsamling ud til jer. 

Hvis man ikke deltog, eller hvis man har lyst til at nærstudere de plancher, som var hængt 

op på væggen til arrangementet, er det muligt at se dem ved at klikke her. 

 

 

Kom til kickstart af byomdannelsen den 18. august 

Næste skridt i forhold til byomdannelsen i Højer er kickstartsmødet den 18. august. Her vil vi 

sammen sætte skub i byomdannelsen, og det spændende arbejde, vi skal i gang med. Vi 

tyvstarter dagen på Torvet allerede kl. 14, hvor alle er velkomne til en uformel dialog ved 

det opstillede infopunkt. Det officielle program begynder kl. 16 med velkomst og en række 

spændende aktiviteter bagefter.  

 

Programmet er: 

 

Kl. 14.00 

Infopunktet på Torvet åbner 

- Mulighed for dialog ved infopunktet inden resten af programmet går i gang 

Kl. 16.00 

Officiel åbning ved borgmester Henrik Frandsen 

- Kaffe og kage på torvet 

Kl. 16.30 

Byværkstederne åbner 

- Vi tager hul på idéudviklingen sammen 

- Kom og meld dig til følgegruppearbejdet 

Kl. 18.30 

Fællesspisning og hygge på Torvet 

  

http://toender.dk/sites/default/files/borger/T%C3%B8ndermarsk%20Initiativet/plancher_om_byomdannelsen_web.pdf


 

 

Ny undersøgelse skal afdække tilfredsheden i Højer 

I løbet af den næste uges tid vil alle borgere over 18 år i Højer modtage et spørgeskema i 

deres postkasse. Spørgeskemaet sendes ud af Tøndermarsk Initiativet for at undersøge 

den generelle tilfredshed blandt borgerne i Højer, så man på et senere tidpunkt kan se, 

om investeringerne i byen har haft en afledt effekt på livsglæden blandt borgerne. 

Med undersøgelsen er der instruktioner omkring hvordan man kan udfylde spørgeskema-

et, det er nemlig muligt både digitalt og med blyant eller kuglepen. 

 

Undersøgelsen skal udelukkende fastsætte et såkaldt nulpunkt inden byomdannelsen i 

Højer for alvor går i gang, og resultatet vil på ingen måde have indflydelse på det fremti-

dige arbejde i projektet eller de medfølgende investeringer. 

 

 

Hvad tænker vores gæster…? 

Og nu vi er ved undersøgelser, så er spørgeskemaundersøgelsen i Højer faktisk ikke den 

eneste undersøgelse, som finder sted i de kommende uger. Fra mandag den 3. juli og 

frem til den 31. august vil der være interviewere ude i Højer (midtby og ved Vidå slusen) 

og på gågaden i Tønder, som spørger vores gæster om deres oplevelser i Tøndermarsken. 

  

Undersøgelsen bidrager lige som spørgeskemaet til at skabe en såkaldt ”baseline”. Altså til 

at fastsætte udgangspunktet for den viden vi har om vores gæster og deres syn på op-

hold og besøg i området. Det er et vigtigt grundlag for destinationsudviklingen, bl.a. med 

hensyn til vores fælles opgaver indenfor kvalitets- og serviceudviklingen. Det er vigtigt at 

undersøge hvor vi står, hvor vi vil og skal hen, ikke mindst i forhold til vores ”konkurrenter”, 

og samtidig få klarlagt hvad det er, vi kan blive bedre til. 

  

Undersøgelsen udføres af Dansk Kyst- og Naturturisme, og Tøndermarsk Initiativet er et af 

31 danske feriesteder, som deltager i gæstetilfredshedsanalysen. 

 

Sommerbemanding på projektkontoret 

Sommeren er som sagt over os, og det er ferietiden derfor også. Det vil dog være muligt 

at komme i kontakt med en medarbejder fra projektkontoret hele sommeren 

 

Generelet er det dog ikke sikkert, at vi rent fysisk kan træffes på kontoret, men hvis vi er 

ude, finder I information om hvornår vi er tilbage på sedlen i vinduet. På sedlen vil der og-

så være kontaktoplysninger, så I kan fange os på telefon eller mail. 
 

 


