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Metode

Ved alle spørgsmål, undtagen spørgsmålet om anbefalingsvillighed, 

er turisterne blevet bedt om at svare på en skala fra 1-5, hvor 1 

betyder ‘Meget dårligt’ og 5 betyder ‘Meget godt’. Gennemsnit skal 

derfor som udgangspunkt ses i forhold til en skala gående fra 1 til 5.

Grundet meget få utilfredse turister er turister der svarer 1, 2 eller 3 

samlet i kategorien ‘Utilfredse’. Turister der svarer 4 benævnes 

‘Tilfredse’ og turister der har svaret 5 betegnes ‘Meget tilfredse’.

Nogle steder er baserne meget små. Generelt skal gennemsnit og 

fordelinger, der er baseret på mindre end 25-30 svar tages med et 

forbehold, da disse er meget usikre. Dette skyldes, at resultatet 

påvirkes relativt meget af de personer, som tilfældigvis har svaret, 

og hver af deres svar har stor betydning for det samlede resultat. 

Det anbefales derfor altid at kigge på baserne (indikeret med ”N=” 

ved hver figur) , for at se, hvor stor en gruppe tallene er baseret på.

Data

Data for denne rapport bygger på 300 personlige  interviews med 

danske og udenlandske turister foretaget på feriestedet. Desuden 

har feriestedet haft mulighed for, via et link, at invitere turister til at 

deltage i undersøgelsen via internettet. Dette har ingen turister 

benyttet sig af og datagrundlaget for denne rapport udgøres derfor 

af 300 danske og udenlandske turister.

Antallet af turister, der har svaret på de enkelte spørgsmål, fremgår 

af figurerne. Hvor svarene er brudt ned på undergrupper, vises 

andelen af svar i de enkelte grupper.

DATA OG METODE
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NPS

Net Promoter Score (NPS) er et mål for, i hvor høj grad turisterne vil 

anbefale feriestedet til venner eller familie. Anbefalingsspørgsmålet 

anses som en stærk indikator for kundeloyalitet, uden direkte at 

måle loyalitet. Kundeloyalitet handler om en kundes (eller 

turist/besøgende) villighed til at anbefale et produkt – dette tilfælde 

et feriested – til en anden. Man sætter således noget 

personligt/socialt på spil, når man giver en anbefaling. 

Ved at måle NPS kan man sætte fokus på kernepunkter ift. 

kundeoplevelsen og få viden om, hvad der ligger bag den oplevede 

kvalitet af et givent produkt og hvad der har betydning for i hvilken 

grad man vil anbefale det til andre.  

NPS er målt ved spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil 

anbefale feriestedet til en ven eller kollega?” og kunne svare på en 

skala fra 0 (meget usandsynligt) til 10 (meget sandsynligt).

Turister der svarer 0-6 betragtes som kritikere, turister der svarer 7 

eller 8 betragtes som neutrale og turister der svarer 9 eller 10 

betragtes som ambassadører. NPS udregnes ved at trække andelen 

af kritikere fra andelen af ambassadører.

DATA OG METODE

Åbne besvarelser
N ved de åbne besvarelser viser antallet, der blev stillet spørgsmålet. 

Antallet af udsagn kan være mindre, hvis nogle turister ikke har 

angivet et svar.
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TILFREDSHED MED FERIESTEDET
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TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ NATIONALITET OG FØRSTEGANGSBESØGENDE
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TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ REJSEGRUPPE OG OVERNATNINGSFORM
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TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ REJSEGRUPPE OG OVERNATNINGSFORM
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Alt i alt, på en skala fra 0 til 10, hvor sandsynligt er det, 
at du vil anbefale {#feriested} til en ven eller kollega?

(N=299)

ANBEFALINGSVILLIGHED
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ANBEFALINGSVILLIGHED OPDELT PÅ NATIONALITET OG FØRSTEGANGSBESØGENDE
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet?- Ambassadører (N=263)

ÅRSAGER TIL NPS
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71%

3%

3%

3%

3%

6%

10%

0% 20% 40% 60% 80%

Ved ikke

Byen

Stranden

Butikker

Turistpræget

Aktiviteterne

Vejret

Hvad skulle der til for, at du i højere grad vil 

anbefale feriestedet? - Neutrale (N=33)

ÅRSAGER TIL NPS

Hvad er den primære årsag til, at du ikke i højere grad vil 

anbefale feriestedet? – Kritikere (N=3)

• Jeg synes her er kedeligt. Dårligt vejr

• Jeg er blevet skuffet. Jeg synes, jeg har fået en dårlig betjening både i butikker og 
på restaurenter

• Forfærdeligt med så mange mennesker på en gang, jeg er her kun fordi vi skal til 
Filsø i eftermiddag med en guide



TILFREDSHED MED 

SPECIFIKKE FORHOLD PÅ

FERIESTEDET
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50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Information og skiltning (N=300)

Områdets vedligeholdelse (rent og pænt) (N=300)

Parkeringsmuligheder (N=300)

Service fra personale (N=300)

Pris og kvalitet (N=300)

Bymiljøer (N=300)

Butikker og shopping (N=300)

Restauranter og spisesteder (N=300)

Offentlige toiletter (N=300)

Den generelle venlighed fra befolkningen (N=300)

Vejret (N=300)

Børnevenligheden (N=300)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke

Hvad er din oplevelse af følgende forhold?

GENERELLE FORHOLD
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35%
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Standard og kvalitet (N=215)

Beliggenhed (N=215)

Information og service fra personale (N=215)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke

OVERNATNINGSSTEDET
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OVERNATNINGSSTEDET
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23%

10%
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25%

15%

38%

45%

9%
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33%
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100%
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31%
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33%
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Lejet feriehus (N=93)

Eget eller lånt feriehus (N=9)

Campingplads (N=24)

Autocamper udenfor campingplads (N=0)

Hotel/kro (N=53)

Feriecenter (N=26)

Vandrerhjem (N=2)
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Privat hos venner eller familie (N=32)

Egen båd/på havn (N=17)

Andet (N=3)

Beliggenhed

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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32%

62%

50%
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33%
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100%
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Lejet feriehus (N=93)
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Feriecenter (N=26)

Vandrerhjem (N=2)

Bed & Breakfast (N=20)

Privat hos venner eller familie (N=32)

Egen båd/på havn (N=17)

Andet (N=3)

Standard og kvalitet

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke

Hvad synes du om kvaliteten af dit overnatningssted?

OVERNATNINGSSTEDET



23

8%

4%

11%

8%

18%

11%

21%

15%

19%

20%

3%

6%

33%

42%

44%

63%

62%

62%

100%

75%

34%

53%

33%

32%

44%

13%

11%

12%

5%

63%

41%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lejet feriehus (N=93)
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Hvad synes du om kvaliteten af dit overnatningssted?

OVERNATNINGSSTEDET
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28%
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udsigtspunkter (N=217)
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rundture (N=217)

Information og skiltning (N=217)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke

72%

21%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Ved ikke

Har du besøgt eller forventer du at besøge 
naturområder, fx strande, kyst, nationalparker mv. 

under dit ophold {#feriested}?

(N=300)

Hvad synes du om områdets landskaber og natur?

LANDSKAB OG NATUR
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LANDSKAB OG NATUR
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under dit ophold?
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under dit ophold?

(N=300)
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43%
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Nej
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Har du besøgt eller forventer du at 
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(N=300)

OPLEVELSER OG ATTRAKTIONER
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Hvad synes du om områdets oplevelser og attraktioner?

OPLEVELSER OG ATTRAKTIONER
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OPLEVELSER OG ATTRAKTIONER
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65%

35%
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Nej
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Har du allerede nu spist på en restaurant, café eller 
lignende under dit ophold?

(N=234)78%

8%

25%

30%

62%

56%

47%
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41%
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Vejboder eller gårdbutikker

(N=300)

Torve- eller madmarkeder

(N=300)

Supermarked eller lokal

købmand (N=300)
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Nej
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Har du besøgt eller forventer du at besøge spisesteder, butikker eller lignende for at købe mad eller drikke under dit ophold?

SPISESTEDER
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I hvor høj grad blev de forventninger du havde, til 
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Har du dyrket eller forventer du at dyrke sportslige aktiviteter, fx cykling, surfing, vandring, golf, fiskeri mv.?

(N=300)

SPORTSAKTIVITETER
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Hvad skulle der til for, at du i højere grad vil anbefale feriestedet? (Neutrale; N=33))

ÅRSAGER TIL NPS

• Vi havde regnet med lidt mere rigtig by. Det er de samme ting, man kan købe, som 
alle andre steder

• ved jeg ikke

• Ved ikke

• Skulle kende det lidt bedre. Vi er på ferie i Blåvand og slkal altid lige en lille tur til 
Henne Strand

• Mere kendskab til området

• Lidt flere forretninger med kvalitet

• Jeg kender ikke stedet godt nok endnu til at kunne give det en anbefaling

• Jeg er ikke Hennefan, så det vil blive svært at få mig til at anbefale, men jeg siger 
ikke noget ondt, kun at de må lade det komme an på en prøve

• Helt ærligt bryder jeg mig ikke om stedet, men vi er her for at spille golf en gang 
om året, og det er primært samværet jeg kommer for

• Det ved jeg ikke, jeg bliver altid en smule skuffet, når jeg kommer her

• Det ved jeg ikke

• Det er svært at sige, vi skulle have haft en masse oplevelser, men vejret har sat en 
stopper for det

• Det er nok pga vejret. Ved ikke om vi bliver her og får oplevet nogle af de ting, du 
har spurgt mig om. Vi havde en god uge nordpå i sidste uge, og ser lige en dag 
mere, ellers kører vi hjemad

• Der skulle være lidt mere for unge mennesker (17 år)

• Der skulle nok ikke være så mange mennesker, det er som i Kbh

• Bedre vejr



43

Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører; N=263)

ÅRSAGER TIL NPS

• Vælge mellem at være aktiv eller slappe af

• Vore børn elsker at være i Henne for at holde ferie. Der er luft og dejlig natur

• Vi vil anbefale golfbanen til svenske venner. vi er rundt i DK for at spille golf

• vi kan finde ro og fred og den næste uge skulle det vist blive rigtig badevejr, når det er det, er 
Henne bare så dejlig

• Vi har vandret en masse i klitterne og hele området, det kan vi kun anbefale andre at gøre. 
Der er fine stier - også til længere ture

• Vi føler os hjemme her i naturen ved havet. Nyder at køre til Filsø med madpakker

• Vi er kommet her i over 30 år flere gange om året

• Vesterhavet, Filsø, hele landskabet/naturen. Freden og roen, når man er væk fra byen

• Vesterhavet og naturen her er vidunderligt

• Vesterhavet og naturen

• vennerog naturen

• venner og dejligt område at køre rundt i

• Venner har hus her og vi spiller golf et par gange om året

• Venner har hus her

• Venligheden fra danskerne. Normalt vil jeg også sige restauranterne, men vi var uheldige. 
Vesterhavet, som er så anderledes fra der, hvor jeg kommer fra

• Udmærket by, men bedre vejr tak, vi skulle spille golf med nogle gode venner, så vi krydser 
fingre med i morgen

• Udmærkede forhold med børn. Bassinet i Oksbøl. Filsø med madkurv

• Tæt på Legoland. Dejlig strand, desværre synes vi, vandet er for koldt til at bade i, så det må 
vi komme efter næste år.

• Ture langs kysten,Legoland,Filsø

• tur ved Filsø

• Tur ved Filsø

• Tur til Filsøområdet og på restaurant

• Tur til Filsø med venner

• tur i Filsøområdet

• Søområdet, havet

• Svær golf med venner

• Stranden, naturen, rav, Varde, Esbjerg, Blåvand

• Stranden og byen

• Stranden

• Strand, natur, golf, byen

• Strand, natur, frisk luft, Filsø

• Storslået natur,havet tur til Esbjerg og Legoland

• storslået natur

• Stemningen og da særligt når vejret er som i disse dage

• Stedet er godt for familier

• Stadig nye opdagelser i området

• Spændende forretnnger

• Specielt område mht natur og vand

• Skønt område . Kommet her i 20 år

• skønt område

• Skøn na turområde,Filsø,kysten

• Skøn ferieområde , eget hus her

• Shoppetur

• Shoppe og spise

• pragtfuldt
område

• områdets særpræg

• Områdets særpræg
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

ÅRSAGER TIL NPS

• Områdets natur ,havet

• Områdets natur

• Områdets muligheder

• Området. Naturen. Havet. Filsø

• Området - kysten

• området

• Området

• Når vi er i DK, besøger vi altid venner, som har sommerhus der. Vi spiser på Henne Mølleå 
Badehotel, og ser lidt på byen

• Når vejret er godt er stranden perfekt. "Højt til loftet"

• Nogle venner spurgte om vi ville være med til at leje et hus sammen

• Naturen,havet,Legoland

• naturen,havet cykelstierne

• Naturen,havet  Filsø

• Naturen,Filsø

• Naturen, stranden, dejligt fredeligt

• Naturen, stranden og mulighederne for at spille golf

• Naturen, havet, tæt på Esbjerg, Varde, Blåvand med zoo, Fiskerimuseet

• Naturen, havet, grille, lege med børnene, hygge os som familie både unge og ældre

• Naturen, havet, danskerne,

• Naturen ved havet,Filsø og tur til Legoland

• Naturen og muligheder for ture i området

• Naturen og kysten

• Naturen og aktiviteter

• Naturen , havet

• NATUREN   HAVET

• natur,havet,søområdet

• Natur,havet,Filsø,cykelruterne

• Natur,havet og ture i området bl.a.Esbjerg,Legoland og Ringkøbing

• Natur,hav,ture bl.a. Til Legoland

• Natur, strand, Filsø, feriested

• Natur, strand, Esbjerg, Varde, Blåvand

• Natur, let til strand, udmærkede forretninger

• natur og havet

• Mulighed for fiskeri, strand, natur, Filsø, Esbjerg og Varde

• Miljøet,naturen , kysten

• Med venner til Filsø

• Kysten,naturen,cykelruterne

• Kysten,Filsø,Golf

• Kysten ture i området Legoland ,Ringkøbing

• Kysten og Filsø og venner på ferie

• Kommet her i mange år , skønt område med mange muligheder for ture

• Kommet her i 20år og er stadig begejstret

• Kommer to gange om året

• Kender området er opvokset her

• Kender mange steder i området

• Kan lide stedet

• Jeg synes, det meste er godt

• Jeg synes altid, det er dejligt at komme ud og mærke luften fra havet

• Jeg nyder selv Henne Strand. Bade, samle rav, cykle, slappe af imromog stilhed. Shoppe

• Jeg er kommet her de fleste somre siden jeg var barn, og nu kommer jeg med mine børn, det 
er vel en årsag
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

ÅRSAGER TIL NPS

• Indkøbsmulighederne er mangfoldige og her er for det meste gode tilbud outlet

• haavet,Filsø,golf

• Hyggeligt feriested

• Hyggelig strandby til en endagstur også når det ikke er bade- og strandvejr

• Her er liv. Jeg ved ikke så meget om Henne, vi er hos nogle venner i dag. Holder selv ferie et 
andet sted

• Her er jo dejligt på trods af at hele området bærer præg af alt alt for megen higen efter profit

• Her er dejligt. Vi holder selv ferie i Blåvand, men har venner, der bor i en hytte her

• Her er dejlig luft

• Her er da dejligt. Selv i regnvejr er her mennesker. Mange muligheder i området

• Henne Strand er et herligt område, vi kører herop så ofte vi kan

• Henne er god for mine luftveje

• Henne er bare dejlig

• Hele området,Filsø

• Hele området, byen, Filsø, aktivitetsmulighederne ved feriehuset, lege med børnene

• Hele området er dejligt, vi kører gerne til zoo i Blåvand, Blåvand Fyr, Fiskerestauranten i 
Vejers samt bolsjekogeriet der. Selvfølgelig tager vi en tur til Filsø

• Hele området

• Hele området

• hele området

• Hele området

• havet,søområdet

• Havet,naturen,Filsø,tur til Legoland

• Havet,Filsøområdet,tur til Legoland  og cykelstierne

• havet,Filsøområdet

• Havet,Filsø,cykelruterne

• Havet,cykelstierne,Legoland

• Havet,cykelstierne Filsø

• Havet, naturen, venligheden

• Havet, hele området med Filsø, se rådyrene om aftenen. Spille golf

• havet og ture i området

• Havet og Feriestemningen

• Havet og .......

• Havet gode aktivitetsmuligheder

• Havet Filsø

• Hav, strand, natur

• Hav, strand, Legoland, badeland mm

• Har hus her

• Haft hus i 20 år

• Haft hus her i 15 år

• Guided tur ved Filsø

• golg og på restau.

• Golfbanen, stranden, Filsø

• Golf spise på KRO Henneby

• Golf og spise på kro

• Golf og spise bagefter

• Golf og spise

• Golf og samvær bagefter,træls vejr

• Golf og Henneby kro

• Golf og dansk mad

• Golf med venner på ferie her

• golf med tyske venner på ferie her
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

ÅRSAGER TIL NPS

• golf med tyske venner på ferie her

• Golf med danske venner,spise på kro bagefter

• Golf med danske og tyske venner

• Golf !

• Golf

• Golf

• golf

• Golf

• Golf

• Golf

• Godt vejr , tur til stranden

• godt sted at slappe af

• Gode tilbud

• Gode muligheder for cykelsport

• Gode forretninger, og også en god strand

• Gode butikker, natur, strand (mangler godt vejr). Tæt på Esbjerg og Varde samt Legoland

• Gode butikker

• God strand, flot natur, fred og ro samt golf

• God sted med børn. Fin strand og mange aktiviteter

• God shopping

• god shopping

• God shopping

• God shopping

• God shopping

• God badestrand

• glad for området,er kommet her i mange år

• forskellige  muligheder

• Forretningerne, gode tilbud

• For os er det det bedste feriested i DK

• Flot natur kysten

• Fint sted med børn, køreafstand til Billund som er overkommelig. Flot natur og strand. Nu 
skulle vi gerne kunne bade i den sidste uge, vi er her, det har været for koldt

• Filsøområdet, havet

• Filsø,Legoland med børn,havet

• Filsø,havet,tur til Legoland

• Filsø, hele området, golfbanerne i nærheden

• Filsø og shoppe

• Filsø og på restaurant

• Filsø , havet

• Feriehuset, stranden, naturen Legoland

• Et fint sted til en endagstur. Mange gode tilbud i butikkerne

• Er vejret ikke til stranden, er der Esbjerg, Varde, Blåvand, Ringkøbing. Evt Fanø. Der er 
Legoland. Masser af markeder, fantastisk wellness i Blåvand mmmm

• En udmærket turistby, men mest fordi jeg skal på en guidet tur ved Filsø senere i dag

• En fin strandby. Vi har en badetur til gode, vi synes det er for koldt, men det er en fin strand

• En dejlig ferieby med aktiviteter for børnene, også selv om det ikke er strandvejr

• Dyrt men dejligt

• du kan være aktiv eller slappe af

• Det kommer først og fremmest an på, hvem det er, jeg skal anbefale til. Men et 
naturmenneske, kan kun elske at komme her. Området med Filsø er enestående

• Det er en fin by, men jeg foretrækker Vejers, hvor vi selv holder ferie og har gjort det i flere 
år



47

Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

ÅRSAGER TIL NPS

• Der er mange ting, men den friske luft uden industri tæller højt

• Der er et godt legeland og et nogenlunde badeland. Vejret bestemmer lidt, hvor vi kører hen, 
men vi skulle gerne til Legoland

• Der er dejligt i Henne Strand. Der er mange udflugtsmål og så er der ikke så langt til Legoland 
og zoo i Blåvand

• Den friske luft. Har man luftvejsproblemer, så er der ikke et sted der er bedre. Natur og 
havet

• Den friske luft, havet, golfbanen, mulighederne i forbindelse med badning

• Den danske vestkyst appelerer til os tyskere

• Dejligt sted, men vi tager nok længere nordpå igen næste år

• Dejligt sted med Filsø, mange museer og udstillinger i omegnen, dejlig strand gode cykelstier

• Dejligt sted for børnefamilier, god strand

• Dejligt sted at besøge

• Dejligt sted - men mest i godt vejr, det dårlige vejr kan vi få hjemme i Norge.
Der er en fin natur og det er altid specielt ved Vesterhavet

• Dejligt sommerhusområde, dejlig golfbane, gode restauranter, hvis du vil betale de høje 
priser, er det en oplevelse. Dejlig strand

• Dejligt område,cafe ved havet

• Dejligt område, god strand,

• Dejligt område  Filsø

• Dejligt område

• dejligt område

• Dejlig strand. Flot natur. Gode cykelmuligheder for hele familien

• Dejlig strand som er let at komme til

• Dejlig by, gode butikker, venlig befolkning i det hele taget et område, hvor man kan se en 
masse, lange Vandreture i området

• Cykelture, havet, stranden, grille, læse og holde ferie. Filsø

• Byen,havet,butikkerne

• Buyikkerne

• Butikkernes tilbud

• Butikkerne. Gode tilbud

• Besøge venner på restaurant,tur ti havet

• besøge venner og tur ved Filsø

• Besøge venner og tur til havet

• Besøge venner

• Besøge familie og ture i området

• Besøge familie her

• Besøg og spille golf optur til Filsø

• At jeg selv kan lide at komme her

• At jeg kan selv kan  lide Henne

• Altid nye oplevelser i området

• altid nye opdagelser

• Altid Henne Strand. Filsø, Legoland, Blåvand, stranden, naturen, cykelmuligheder

• Alt hvad der skal til i en strand- og ferieby findes næsten her

• alt

• Afslapning i skønne omgivelser

• Afslapning i skøn natur !!!!

• Afslapning i dejlige omgivelser,og mulighed for aktiviteter
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HAR DU ANDRE FORSLAG TIL, HVORDAN FERIESTED KAN BLIVE ENDNU BEDRE? (N=300)

• Halver antallet af turister

• Mere serviceminded

• Mere fælles, opfordre til at børnene kan spille noget på stranden eller andre steder

• Byen kan gøres meget flottere, det er en stor blanding af ALT

• Levnesmidlerne er dyre, det betyder, at vi kører til Nr Nebel og handler de fleste 
levnesmidler

• Bedre restaurant eller bedre betjening

• Færre biler i byen

• Trafikken i byen ?

• Vær mere imødekomne,

• Badevejr????

• Nej. Jeg synes her er for mange mennesker, for meget trafik og støj. Vi er vist enige om, at vi 
tager til Fjand igen næste år

• Så er det bare så ærgerligt, at man skal gå i bilos

• Meget trafik, da alt næsten foregår ud til vejen

• En god mellemrestaurant, hvor man ikke behøver køre. I Henne er det mest lidt dårligere, så 
enten skal vi til Henne Mølleå eller Henneby og det er jo bedre end mellem

• Lidt for meget rod i byen

• Dyrt i DK

• Jeg synes byen,mhvis man kan kalde det en by virker så rodet med alle de varer uden for 
butikkerne, det kunne man gøre noget ved, så det virker mere eksklusivt end kun outlet, det 
får det hele til at virke så billigt, som om man vil signalere, at her er det bare billigt

• Bedre p-pladser når der er så mange biler, som der er i dag

• En rigtig rigtig hyggelig cafe

• Med vejr som i dag er der trængsel, trafikregulering på en eller anden måde

• Desværre skal vi have alt for mange levnedsmidler med hjemmefra

• færre biler i byen

• Masser, men det passer sikkert ikke til stedet her

• Det er en trist lang gade med tilbud på tøj

• Butikkerne bugner med tilbud tilbud tilbud, der er for få rigtig lækre butikker

Spisestederne bærer for meget præg af turisme

Jeg synes fødevarerne er dyre.

Bedre betjening på nogle restauranter. De fleste er gode, men det kan hurtigt rygtes, at 
nogle er for dårlige

Sommer tak!!!

Det ved jeg ikke skal tænke over det ??

Rigtig god legeplads lige midt i det hele, med en lille cafe, ikke ud til gaden med evt i 
forbindelse med restauranten ved stranden.

En rigtig god restaurant

Mere spændende shoppingmuligheder

Meget trafik, man skal have børnene i hånden hele tiden

Mindre trafik i byen !

Det ville være dejligt vi ikke behøvede at køre til Blåvand efter nogle af aktiviteterne

Ha ha ja masser

Måske nogle arrangementer, hvor vi cykler ud i samlet flok og får nogle informationer om 
området

Trafikken er voldsom

Der er meget trafik gennem byen, man skal hele tiden have styr på børnene, det kunne 
være rart, hvis der ikke var så mange biler hele tiden

Bedre vejr tak!

bilfri bymidte

Forretningerne burde have bedre kvaliteter. Alt for mange turistting

Evt indendørs aktiviteter forbøn, som ikke koster så meget (ud over badeland og legeland). 
I tilfælde af en uge med det vejr, vi har haft

Mere for børn i dette vejr

gågade

gågade

Eje i stedet for at leje

Mindre trafik i byen

bedre toiletter
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HAR DU ANDRE FORSLAG TIL, HVORDAN FERIESTED KAN BLIVE ENDNU BEDRE?

• Måske lidt mere for børnene om eftermiddagen

• Sælg et feriehus til os

• Ja, et diskotek

• Det er farligt at cykle i byen

• Ha ha fordele højsæsonen over flere måneder

• Jeg har endnu ikke fumdet em gårdbutik

• det kunne være fint, hvis det meste ikke lå ud til veien

• der er utrolig meget trafik sådan en dag

• Jeg kan ikke finde på noget, jo måske at vejret altid er som nu
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