
På Hou Fællesforums vegne vil jeg hermed ønske en god jul og et godt nytår til beboere 
i Hou og omegn. Jeg vil samtidig bringe en stor tak til alle jer, som er involveret i arbej-
det i vore fokusgrupper.

Se her en orientering om, hvad vore fokusgrupper arbejder med for tiden. 

Jule- og nytårshilsen fra Hou Fællesforum



Trafikgruppen 
arbejder ihærdigt på at forbedre trafiksikkerheden i vores område.  I Hou har vi opnået 
nogle forbedringer i det sidste år, det gælder bump og fodgængerovergang på Vester-
gade. På Houvej er der etableret Torontolys ved fodgængerovergangene ved Hasselvej 
og Nørreled, og der er sat gadelamper op ved busstoppestedet ved Tunnelen. 
Vi har i dette efterår sendt en ønskeliste til kommunen med trafiksikkerheds-tiltag 
i både Gosmer, Halling, Spøttrup og Hou. De fleste af vore anbefalinger kan imøde-
kommes uden de store udgifter for kommunen, vi har derfor tiltro til, at der vil ske 
nogle forbedringer i det kommende år. 
Vi har på det seneste givet et bidrag i bestræbelserne på at redde buskørsel til Hou. 
Sammen med skoler på egnen sendte vi besked til regionen om vores store utilfredshed 
med den påtænkte lukning af ruten mellem Hou og Odder. Fornuften har heldigvis se-
jret, og lukningen af ruten er som bekendt aflyst.

Kyst og Sti gruppen 
arbejder på at videreføre vores populære kyststi mod nord. Gruppens arbejde er endnu 
ikke så langt fremskreden, at det vides hvor lang denne etape bliver, men der arbejdes 
ihærdigt på sagen.

Stenrevsgruppen arbejder på at etablere 3 stenrev i havet, disse skal etableres hen-
holdsvis ved Dyngby Hoved, i området ud for Egmont Højskolen og umiddelbart syd for 
Lystbådehavnen. Stenrevene skal udlægges for at give planter og dyr gode muligheder 
for at genetablere sig i det sydlige område af Århusbugten.

Grøn fokusgruppe
har gang i mange grønne tiltag med fokus på at sikre en bæredygtig udvikling, 
herunder arbejdes der med biodiversitet, kvashegn og skovrejsning. Sideløbende ar-
bejdes der med tanker om, at lokalområdet i fællesskab kan bidrage til den grønne 
omstilling gennem anlæg af egen fælles solcellepark eller vindmølle i samarbejde med 
fjernvarmeværket. Gruppen arbejder også med at udbrede samkørselsapp`en Nabogo.

Bosætningsgruppen 
byder velkommen til nye borgere i Hou og omegn. Det sker ved, at en repræsentant 
for gruppen tager på besøg hos tilflyttere og siger velkommen. Der uddeles samtidig 
information om, hvad der sker i vore lokale foreninger, og nogle af disse supplerer med 
gaver til de nytilkomne. 

Havnegruppen 
skal i arbejdstøjet igen nu hvor der tilsyneladende endelig sker noget på Hou Havn. I 
forbindelse med planlægning af de offentlige arealer på havnen, vil det formentlig sta-
dig være muligt at komme med nye input, således at området bliver så attraktivt som 
muligt for beboere i Hou og omegn, såvel som for turister fra nær og fjern.

Vil du tage del i arbejdet
så meld dig ind i en af Hou Fællesforums fokusgrupper ved henvendelse til: mark-
foged@jensen.mail.dk  eller tlf. 20 15 77 81.

På Hou Fællesforums vegne
Jon Jensen
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