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Status for Handel og Erhverv
Historisk har der været mange
handelsmuligheder i Hou. Karakteristisk var
købmandsgården på havnen et samlingspunkt og
fyrtårn for byen.
Byen havde dog flere købmænd, bager og
småhåndværkere. Sidst er bageren lukket og
indsluset i Dagli’Brugsen, som har overtaget
handel med dagligvarer.

og udbringning af færdigmåltider til en
geografisk radius på over 50 km.
Kiosken på Havnepladsen er et naturligt
samlingspunkt, og har gennem tiden forsynet
byens borgere med kioskvarer og is, samt
været et fixpunkt for udflugtsgæster, bl.a.
mange motorcykelentusiaster og familier på
søndagsudflugt.

Frivillige borgere fra Hou og Omegn har
Hou Mesterslagter har overlevet denne udvikling,
etableret Sommershoppen på havnen, med
bla. gennem kvalitetsvarer, begivenhedsmåltider
salg af kunsthåndværk, skabt i området.

Udvikling i Hou og Omegn – Handel og Erhverv
Cafeen Hou Havn er et vigtigt socialt, musikalsk
og kulinarisk samlingspunkt i sommerhalvåret.
Cafeen har gennem tiderne været en
arbejdsplads for byens unge; et springbræt til
sociale- og erhvervsmæssige erfaringer.

FirmagaverOnline har lagerbygning og pakkeri
ved Fjernvarmeværket ved byens indkørsel.

Café Skuden i Hou ligger i handelsgaden
Søndergade og er helårsåbent.

Hou Strandcamping beliggende ved
nordøststranden mellem Hou og Spøttrup.

Byggefirmaet JKS Huse entreprenør virksomhed.

Klippehuset, frisørsalon i Søndergade.

Hou Skibs- og Bådebyggeri hører under Hou
Søsportscenter, som igen hører under Egmont
Højskolen.

Berith Sørensen, damefrisørsalon i privaten på
Fyrrevænget.

Hou Autoservice har værksted på en
forhenværende tankstation ved den tidligere
hovedindfaldsvej til Hou.

Fiotech og Easycount ApS IT-virksomheder i
privaten på Lærkevej.

Hou Lager & Bådhotel henter, opbevarer og
leverer lystbåde fra Hou Havn, og det er
beliggende bag varmeværket på Møllemarken.

Cilles Salon, frisørsalon på Nørreled.

Hov VVS - E. Beck Pedersen ApS er blikkenslager Dansk Skilte Import salgs- og
håndværksvirksomhed på Lærkevej.
med historie i Hou i flere generationer.
Skjold Akupunktur med konsultation i privaten
P.V.S. TECNIQUE ApS er blikkenslager og
teknikker med bla. Fjernvarmeforsyningen i Hou på Lærkevej.
som speciale.
HMI – Hou Maritime Idrætsefterskole er en
driftig efterskole, med stor elevsøgning og med
mange arbejdspladser for byen og omegnens
beboere. Efterskolen har stor idrætshal og mange
aktiviteter i havn og på vandet i Kattegat.
Egmont Højskolen er en højskole med en lang
historie. Skolen er en af landets største højskoler
med 210 elever og omkring 130 ansatte.
Højskolen henvender sig til elever med særlige
forudsætninger.
Hou Skole og Børnehus er blevet en samlet
kommunal enhed, med fokus på børnenes vej fra
børnehave, og til de efter 6-klasse skal ind til
Odders overbygningsskoler.
Børnehuset Sommerfuglen er et privat tilbud til
børn 0-3 år. Børnehuset ligger i boligbygningen
ved Hou Hallen.
Boulstrup Hou-varmeværk Amba er Hou og
Boulstrups kraftvarmeværk, ved Houvejens
indkørsel i Hou by. Værket kører på Naturgas i
Hou, og ved DLG i Boulstrup er der et halmværk.

