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Ansøgning om realisering af åbningstræk for 
strategisk-fysisk udviklingsplan Vejers Strand

Interessetilkendegivelse

Varde Kommune, Vejers Strand Erhvervsforening og Grundejerforeningen Vejers Strand ansøger hermed om økonomisk støtte til 
realisering af åbeningstræk for den strategisk-fysiske udviklingsplan for Vejers Strand.

Vejers Strand er et unikt uspoleret landskab og kystbymiljø på 
vestkysten. Mens andre vestkystbyer har haft stor vækst i de 
foregående årtier, er Vejers på flere måder ’gået under rada-
ren’. Det betyder, at Vejers idag står i en unik situtaion, hvor 
mange af de gamle kystbykvaliteter er intakte. Og det betyder, 
at man i Vejers - som ingen andre steder - kan opleve det rå, 
ægte møde med Vesterhavet og vestjyderne. 

Vejers står i dag overfor en afgørende tid, hvor nye spillere og 
investeringer kommer til, og hvor nødvendigheden af at geare 
byen forretningsliv til en ny realitet, viser sig. Potentialerne i 
den lille by er store, men det er afgørende at der træffes kloge 
valg netop nu, så Vejers’ by og erhvervsliv udvikles i overens-
stemmelse med de originale og uspolerde kvaliteter, der ken-
detegner Vejers.

Uovertruffent potentiale
Fordi Vejers ikke har stået forrest i rækken for udefrakommen-
de opmærksomhed, er der opstået en foreningskultur i Vejers, 
der kan få selv en middelstor provinsby til at blegne. I Vejers 
er man ganske enkelt vant til at finde løsninger selv; Mens 
Varde Kommune lagde an til at lave udviklingsplaner for kom-
munens kystbyer, lavede Vejers’ foreninger deres egen udvik-
lingsplan. Og mens turismeorganisationer forsøger at opdyrke 
aktiviteter omkring landets feriedestinationer, laver Vejers’ to 
foreninger tilsammen over 50 arrangementer årligt for byens 
feriegæsterne. Alt sammen på 100% frivillig basis. 

Dette er uovertruffent Vejers’ mest unikke potentiale. Ikke 
bare er naturen omkring Vejers uspoleret og forbliver uspo-
leret pga. de militære bindinger på terrænnet, men det er 
ubestridt det sted, man som gæst med størst sandsynlighed 
mødes af et ægte vestjysk fællesskab.

Udviklingsplan og åbningstræk
Vejers’ foreninger har sammen med Varde Kommune udar-
bejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strand. 
Udviklingsplanens fornemste opgave er at styrke Vejers sær-
egenhed og lokale potentialer og at samle private, offentlige 
og civile investeringer omkring en respektfuld udvikling, der 
ligeligt kommer beboere, besøgende og forretningsdrivende 
til gode.

Udviklingsplanen tre prioriterede projekter: Soltorvet, Byga-
den og Velkomsthuset, skal ses som én sammenhængende 
indsats, der på tværs af private, offentlige og civile aktører 
virker sammen for at øge turismeaktiviteten, de frivillige ak-
tiviteter og løfte oplevelsen af Vejers by for alle besøgende. 

Forretningslivet i Vejers er udfordret på kundegrundlaget 
udenfor højsæsonerne. Selv på en flot sommerdag med mere 
end ti tusind strandgæster, får de forretningsdrivende i byens 
østlige del ikke tilstrækkelig glæde af de mange besøgende. 
Der er et stort behov for at trække strandgæster op igennem 

”Der er masser af aktiviteter, 
men det hele ligger i sommer-
halvåret. Der er rigeligt af 
muligheder for aktivitet i 
vinterhalvåret, hvis vi havde 
et sted.” Bestyrelsesmedlem, 
Grundejerforeningen 
Vejers Strand
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byen. Det kræver et opdateret gadedesign og nye byrum, der 
inviterer til ophold og forbrug. Det kræver også, at forretnin-
gerne i samlet flok med deres udbud og service formidler den 
særegne Vejers-oplevelse.

Med et nyt strandhotel bliver sammenkoblingen mellem by og 
strand endnu vigtigere. Nye kundegrupper og flere korttids-
besøgende udenfor højsæsonen har andre forventninger til 
byoplevelsen, og det stiller krav om en koordineret udvikling 
af den gamle bygade, så nye investeringer i Vejers kommer 
hele byen til gode. 

Også Vejers’ frivillige står i en ny situation. Opbygningen af 
det nye strandhotel betyder, at foreningerne mister det tid-
ligere anvendte forsamlingslokale samt hotellets parkerings-
plads, der i dag bliver brugt som eventplads til festivaler, mar-
keder og koncerter. Foreningerne har i sommerhalvåret opsat 
telte på stranden, men det har sine begrænsninger og sætter 
en naturlig stopper for aktiviteterne, når temperaturen daler 
og vinden tager til. Mange af de frivillige arrangementer står 
derfor helt bogstaveligt uden tag over hovedet og fast grund 
under fødderne. 

Velkomsthus og Soltorv
Velkomsthus og Soltorv bliver to nye ankerpunkter i hver sin 
ende af Vejers’ bymidte. De to projekter danner, sammen med 
Bygade-projektet og Wayfinding for Vestkysten, åbningstræk 
for den udviklingsplan, der skal løfte Vejers’ offentlige rum fra 
en halvslidt trafikvej til et sammenhængende, oplevelsesrigt 
byrum, der er indrettet til at få folk til at mødes og udforske 
og opleve hele Vejers.

Der er et kæmpe potentiale for at løfte kvalitet og synlighed af 
det frivillige virke i Vejers og skabe rammerne for nye synergi-
er mellem det byliv, som både strand, strandhotel, forretnings-
liv og foreningsliv genererer. By og strand skal hænge bedre 
sammen, og foreningslivet i Vejers skal ’vende ud af’, så det 
stærke folkeliv og de lokale forretninger bliver det varemærke, 
der kendetegner byen og møder nye gæster ved allerførste 
øjekast. 

Med Velkomsthuset får foreninger, forretningsdrivende, loyale 
feriegæster og nye korttidsbesøgende et fælles samlingssted 
i bymidten. Velkomsthuset skaber et ankerpunkt i bygadens 
østlige del og bidrager således til at trække aktivitet og kunde-
flow op fra stranden og gennem hele bymidten. Med fast tag 
over hovedet åbnes samtidig for at udvide de mange aktivite-
ter til tidspunkter, hvor vejr og vind er utilregnelig. Koncerter, 
værksteder, foredrag, yoga og fællesspisning mm. fortsætter 
vinteren igennem, og cykelture og guidede naturture i de kol-
de måneder starter og slutter i Velkomsthuset. Velkomsthuset 
frigiver således en kæmpe frivillig ressource, der i dag bare 
venter på de rigtige rammer, og som vil betyde en mere leven-
de bymidte for Vejers’ gæster og fastboende. 

De mange festivaler og temauger i Vejers de seneste år har 
vist, at især de tyske turister planlægger ferie i Vejers efter ud-
buddet af aktiviteter. Den positive synergi mellem øget turis-
me, mersalg i forretninger og frivilligt kulturarbejde bliver med 
Velkomsthuset udvidet til vinter- og skuldersæsonerne. Med 
udgangspunkt i feriedage henover året bliver Velkomsthuset 
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Nuværende årshjul

Kræmmermarked

I dag er der omkring 50 udadvendte aktiviteter i Vejers årligt. Med et 
Velkomsthus og Soltorv kan de mange aktiviteter forstætte og udvides 
henover vinter- og skuldersæsonerne. 

Det fremtidige årshjul er udarbejdet af Vejers’ Venner og de to foreningers 
bestyrelser og er et realistisk bud på omfanget af deres fremtidige 
aktvivteter.

Nuværende aktiviteter

Fremtidigt årshjul for aktiviteter

”At fortælle en god historie, det er dét grundejerforeningen kan. Og det 
vil sådan et hus kunne bruges til. Og så gør det ikke noget, at gæsterne 

ikke køber en øl hos mig idag, for de kommer igen i morgen.” 
Bestyrelsesmedlem, Erhvervsforeningen
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således en vigtig brik i at understøtte to af udviklingsplanens 
vigtigste målsætninger; en øget omsætning og udvidet sæson 
i detailhandlen og et større oplevelsespotentiale for korttids-
besøgende udenfor højsæsonenerne. 

Velkomsthus og Soltorv bliver en del af det offentlige rum i 
Vejers; Soltorvet er en forlængelse og afslutning af bygaden, 
der inviterer de mange tusinde strandgæster til at forlade kø-
letasken og bevæge sig op i bymidten. Med Soltorvet får Ve-
jers en opholds- og eventplads, der binder strand og by sam-
men. Soltorvet er første trædesten fra stranden op mod byen 
og med støttefunktioner som grejhus, brus, toilet og depot 
bliver mulighederne for aktiv brug af stranden mangedoblet. 
Foreninger får mulighed for at opbevare udstyr til paragliding, 
beach volley, strandgymnastik osv. og grundejerforeningen får 
mulighed for udlejning af kajakker.

Velkomsthusets forplads og brede fordæk skaber et nyt over-
dækket byrum, og glasskydedøre giver mulighed for at åbne 
hele huset op som én stor pavillon i sommerhalvåret. På den 
måde er husets kapacitet fleksibel efter årstiderne, sådan at 
det matcher de forskellige sæsoners behov og aldrig frem-
står tomt eller overdimensioneret. En udvendig trappe giver 
adgang til Velkomsthusets mezzanin, og bagom huset er der 
offentlig adgang til toiletter.

Vejers’ brede sandstrand er kendt af de fleste, mens det bag-
vedliggende landskabet store palette af oplevelser er delvist 
hemmeligholdt - selv for mangeårige Vejersboere. Velkomst-
huset understøtter oplevelser i hele landskabet med en cykel-
station og via kort og fortællinger om naturoplevelser i hele 
området. Formidlingselementet tænkes sammen med det si-
deløbende wayfinding-projekt for Vestkysten. Velkomsthuset 
er således ikke kun en udvidelse af bygadens opholdsrum men 
også et opsamlingssted, der peger turister ud i landskabet og 
introducerer dem for hele den mangefarvede Vejers- og Vest-
kystoplevelse.
 

Organisering
Velkomsthuset ejes og driftes af Grundejerforeningen Vejers 
Strand, og grunden lejes af Varde Kommune med en 30-årig 
uopsigelig lejekontrakt. Den daglige drift, bemanding og ko-
ordinering af huset varetages af et Husudvalg, der løfter de 
praktiske opgaver men vigtigst af alt er husets (og byens) 
værter udadtil. Organisatorisk er husudvalget bundet op på 
Vejers’ Venner, der er navnet på Vejers’ stærke frivillignetværk 
under Grundejerforeningen. På den måde bliver husudvalget 
åbent for alle interesserede, men samtidig bundet op på en 
solid organisation med økonomisk formåen og mangeårig er-
faring for at drive forening og arrangemeneter. 

Husets er åbent dagligt og mange faciliteter såsom køkken, 
toiletter og cykelstation er selvbetjente. Huset er i udgangs-
punktet åbent for alle arrangementer af offentlig almennyttig 
karakter. Nogle aktiviteter vil drives af de mange udvalg og 
grupper blandt grundejere, forretninger og galleri, der allerede 
er veletablerede i byen, mens andre initiativer vil komme til, 
når de nye faciliteter giver nye muligheder.

Soltorvet inkl. grejhuset etableres og vedligeholdes af Varde 
Kommune, og depot og grejrum er disponibelt for Grundejer-
foreningens aktiviteter.  

§

Grundejerforeningn Vejers Strand

Ejerskab, drift og vedligehold Kulturudvalg

Musikudvalg

Naturudvalg

Sportsudvalg

Petanqueudvalg

Ravudvalg

Pighvarudvalg

Juleudvalg

Forsyningsudvalg

Koordinering og daglig drift

Udadvendte aktiviteter

Husudvalg under Vejers Venner 
(Grundejerforeningn Vejers Strand) Vejers Venner 

(frivilligdelen af Grundejer-
foreningn Vejers Strand)

Nyt Husudvalg

Frivillige grupper, privatpersoner, 
forretninger, øvrige udvalg under 
Vejers Venner, mv.

Kulturudvalg

M
usikudvalg

N
aturudvalg

Sportsudvalg

Petanqueudvalg

Ravudvalg

Pighvarudvalg

Juleudvalg

Forsyningsudvalg

Vejers Venner 
(frivilligdelen af Grundejerforeningn Vejers Strand)

N
yt H

usudvalg

Velkomsthuset ejers af Grundejerforeningen Vejers Strand. Husets daglige 
drift og aktiviteter koordineres i et udvalg under Grundejerforeningens 
frivillige netværk ’Vejers’ Venner’. 

Husudvalget indgår som et nyt udvalg under Vejers’ Venner under 
Grundejerforeningen Vejers Strand. På den måde har husudvalget et robust 
organisatorisk ophæng og er samtidig åbent for at fx  forretningsdrivende 
eller andre kan spille en hovedrolle i husets daglige drift.

§

Grundejerforeningn Vejers Strand

Ejerskab, drift og vedligehold Kulturudvalg

Musikudvalg

Naturudvalg

Sportsudvalg

Petanqueudvalg

Ravudvalg

Pighvarudvalg

Juleudvalg

Forsyningsudvalg

Koordinering og daglig drift

Udadvendte aktiviteter

Husudvalg under Vejers Venner 
(Grundejerforeningn Vejers Strand) Vejers Venner 

(frivilligdelen af Grundejer-
foreningn Vejers Strand)

Nyt Husudvalg

Frivillige grupper, privatpersoner, 
forretninger, øvrige udvalg under 
Vejers Venner, mv.

Kulturudvalg

M
usikudvalg

N
aturudvalg
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Petanqueudvalg
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Juleudvalg

Forsyningsudvalg

Vejers Venner 
(frivilligdelen af Grundejerforeningn Vejers Strand)

N
yt H

usudvalg

Soltorvet med grejskur understøtter de mange strandaktiviteter og 
knytter strand- og byrum tættere sammen. Soltorvet er første trædesten 
til at lede de mange tusinde strandgæster op i en ny attraktiv bygade.
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På vegne af Varde Kommune, Vejers Strand Erhvervsforening og Grundejerforeningen Vejers Strand.

Varde Kommune
direktør Thomas Jaap

Vejers Strand Erhvervsforening
Orla Skjelleup

Grundejerforeningen Vejers Strand
formand Allan Junge

gadeprojektet på deres respektive matrikler. Det indbefatter 
ejeren af det nye strandhotel.

Tidsplan
Soltorvet med grejhus og Velkomsthuset udgør to ud af tre 
delprojekter af det samlede åbningstræk for den strategisk-fy-
siske udviklingsplan for Vejers Strand. Begge projekter under-
støtter implementeringen af vestkystens Wayfinding i Vejers.

Soltorvet inkl. grejhus planlægges til opstart i 2021 og forven-
tes opført indenfor en 1-3årig periode. Velkomsthuset plan-
lægges igangsat og opført indenfor en 1-2årig periode. Det 
tredje åbningsprojekt i udvikligsplanen ’Bygaden’ planlæg-
ges ligeledes igangsat inden for 1-3 år. Belægningsdelen af 
Soltorv-projektet og Bygaden finansieres af Varde Kommune 
og de involverede ejendomsejere via en BID-konstruktion, og 
der ansøges ikke om midler til dette delprojekt.

Alle udadvendte aktiviteter i Velkomsthuset og på Soltorvet  
koordineres mellem erhvervsliv og foreningsliv via det nye Ve-
jers Partnerskab, der er et samarbejdsudvalg mellem Vejers 
Strand Erhvervsforening og Grunderejerforeningen Vejers 
Strand. Koordineringen skal sikre størst mulig synergi mellem 
forrentningsliv og foreningsliv og fx sikre at Velkomsthusets 
arrangementer giver afsætningsmuligheder for lokale forret-
ninger.

Finansiering
Soltorvet inkl. grejhus etableres af Varde Kommune med 
supplerende fondsmidler. Driften af byrummet, de udendørs 
siddearealer samt faciliteter i grejhuset varetages af Vejers 
Partnerskabet i en BID-konstruktion med Varde Kommune 
gennem bl.a. indtægter fra udlejning af udstyr og adgang til 
sauna, bad og opbevaringsfaciliteter og evt. udleje af facilite-
ter til lokale erhvervsdrivende.

Etableringen af Velkomsthuset finansieres af Grundejerfor-
eningen Vejers Strand med supplerende fondsmidler. Ind-
tægtskilder til driften af Velkomsthuset kommer i hovedsa-
gen fra Grundejerforeningens medlemskontingent, men kan 
suppleres gennem udleje af faciliteter eller egenbetaling for 
arrangementer.

Tilsagn
Soltorvet etableres på offentlig matrikel (vej), på Naturstyrel-
sens arealer (ved nuværende toiletter) samt delvist på privat 
grund nord for Vejers Havvej. Der pågår en dialog med Na-
turstyrelsen om godkendelse af grejhuset, forudsat at husets 
omfang ikke nævneværdigt overstiger det nuværende areal 
allokeret til ’toiletlommen’. Der forventes en afklaring heraf 
inden fremsendelse af endelig ansøgning i september. Der er 
foretaget indledende screaning af dyrearter, udfra hvilken det 
vurderes, at den nye bebyggelse ikke vil forværre de eksiste-
rende forhold. Der er afgivet positiv tilkendegivelse fra den 
private grundejer, og der arbejdes på at nedfælde en servitut 
om offentlig adgang til arealet.
 
Grundejerforeningen Vejers Strands enige bestyrelse har givet 
tilsagn om at forestå drift af Velkomsthuset og varetage op 
mod halvdelen af etableringsomkostningerne, hvilket lægges 
op til godkendelse på næstkommende generalforsamling. 16 
ud af 18 private erhvervsdrivende og ejendomsejere langs 
Bygaden har indtil nu givet tilsagn om medfinansiering til by-
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ÅBNINGSTRÆK  -  SOLTORV, BYGADEN

BYGGEUDGIFTER: Velkomsthus (inkl. moms)   5.600.000 
  Grejhus og siddeområde    6.000.000
  Wayfinding	 	 					500.000 
	 	 Sum,	byggeudgifter	 		 12.100.000
 
ØVRIGE	UDGIFTER:	 Projektledelse	(deltid,	2	år)	 					400.000
  Forventet fondsmoms      500.000
	 	 Sum,	samlede	udgifter	 13.000.000
  
FINANSIERING:		 Grundejerforeningen	VS	 			2.800.000
   Varden	Kommune	 			 			4.400.000  
	 	 Sum,	finansiering	 	 			7.200.000	
	 	 Yderligere	finansieringsbehov	 		-5.800.000 

BYGGEUDGIFTER:  
 Bygaden, private matrikler     6.000.000 
 Bygaden	inkl.	soltorvet,	kommunale	arealer	 		8.000.000
	 Sum,	byggeudgifter	 		 	 14.000.000	
  
FINANSIERING:   
 Erhvervsdrivende, egen matrikel      6.000.000 
 Kommunal	finansiering	 		 			8.000.000
	 Sum,	finansiering	 		 	 	14.000.000	
	 Yderligere	finansieringsbehov	 	 			 0	
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