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Synlighed/Bosætning 

Status på Synlighed/Bosætning Udviklingsmuligheder 

Der er gode muligheder for at bosætte sig i Hou. 
Der er ledige grunde både i Bøgelunden og i Hou 
Strandpark. Dertil kommer formentlig mange 
boliger og lejligheder til salg og leje på havnen 
indenfor en overskuelig fremtid. 

Hvis de igangværende planer, om nybyggeri skal 
blive en succes, kræves det, at vi bliver bedre til 
at fortælle omverdenen om byens 
fortræffeligheder. 

Med oplevhou www.oplevhou.dk har vi en 
velfungerende og flittig besøgt hjemmeside, 
som er en fantastisk platform til at nå mange 
brugere i og omkring Hou.  

I sin form med artikler og billeder henvender 
den sig primært til den ældre generation. For at 
få den yngre generation i tale har vi oprettet 
oplevHou på Facebook, 
www.facebook.com/oplevhou.dk/. Denne øger 
også mulighederne for at budskaberne når uden 
for nærområdets grænser. 

Gennem tilflytning af unge børnefamilier vil 
byens skole styrkes, og bevare området levende.  

Handelslivet i Hou vil nyde godt af et øget 
indbyggertal, ligesom det vil være en økonomisk 
fordel for fjernvarmeforbrugerne, at der 
kommer nye brugere til. 

Det vil sandsynligvis også medføre større 
aktivitet i idrætsforeningen, og dermed også 
komme Hou Hallen til gode. 

Vi har en speciel velkomstgruppe, som tager 
rundt til nytilkomne borgere, og byder 
velkommen. På denne måde synliggør vi, 
hvordan de søger oplysninger om lokale forhold, 
og hvordan de har muligheder for at indgå i 
fællesskaber i lokalområdet. Der udleveres 
desuden nogle gaver fra byens butikker. 

• Vi skal være bedre til at bruge de 
sociale medier for at fortælle de gode 
historier fra Hou og Omegn.  

• Bruge Instagram og Snapchat og 
derigennem vise og fortælle om hvad 
man kan som ung/barn i Hou.  

• Udnævne ambassadører der vil gøre 
reklame for Hou. Både unge, ældre og 
nye familier kan dele de gode historier 
fra lokalområdet. 

• Få unge mennesker til at oprette en 
HOU-blog, der fortæller om livet i Hou. 

• Hou skal have et hashtag. 

• Lad os få et logo for Hou - noget der 
kendetegner og sammenfatter, hvad vi 
er og hvad vi kan. Vi kan eventuelt 
udskrive en konkurrence. 

• Opsætte en byport med en info-tavle 
ved indkørslen til Hou, så alle kan se at 
byen er mere end en gennemfartsvej 
mellem hække og støjværn.  

• Der kan stå info-tavle ved havnen + en 
skærm i brugsen, hvor oplevHou 
kalenderen hele tiden er opdateret. 

• Forskønnelse af vores by så den vil 
virke mere tiltrækkende på tilflyttere 
såsom fjernelse af nedrivningsmodne 
huse, flere blomster og grønne 
områder og mere fokus på en 
indbydende strand. 

• Vores skole og børnehave skal styrkes, 
så alle børn fra lokalområdet vælger at 
benytte vore lokale institutioner. Gode 
forhold for børnene er en vægtig grund 
ved børnefamiliers valg af bosætning.  

• Fotointeresserede opfordres til at 
indsende gode fotografier af den 
lokale natur til Danmarks Radio og 
TV2. 
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