Information fra Hirtshals Handel & Erhverv ‐ Februar 2017.
Husk at sende din mail adresse her på denne mail kystvejen@jyit.dk , hvis du ikke får vore informationer
hver uge på mail fra Hirtshals Handel & Erhverv.
1.

Byfornyelse: Hirtshals Handel & Erhverv deltager aktivt i byfornyelsesplanerne, og kommuneplan 2016.
Byfornyelsen, er sat i værk for at gøre byen bedre, og dermed stimulere den private investeringslyst i
Hirtshals. Hirtshals er en pæn by, og der er nybygget og renoveret i en grad, som kun få byer oplever, og
meget er sket inden for de sidste 10 år.

2.

Udfordring: Hirtshals er udfordret på bosætning, og samtidig mangler der arbejdskraft, det er to væsentlige
ting, der er afgørende for byens vækst, og som der skal gøres noget ved igennem strategiske handlingsplaner
for byen, og det arbejder Hirtshals Handel & Erhverv med.

3.

Detailhandelen: Handel og andre liberale erhverv er udfordret af at bosætningen, og at arbejdskraften er
tilstede i Hirtshals, samtidig vækster nethandelen med 20 til 30 % om året, som gør at det er svært at
opretholde de fysiske detailforretninger, men de fysiske butikker kan og må også udvikle sig på
nethandelsområdet for at følge med, og det gælder for Danmark, og verden i det hele taget. I øjeblikket
handles der for ca. 80 mia. på nettet i Danmark, omregnes det til Hirtshals er det ca. 800.000 i omsætning om
ugen, og det kan jo mærkes på den fysiske detailbutiks tilstedeværelse i gadebilledet.

4.

Erhvervet: Der er stor udvikling i erhvervsvirksomhederne i Hirtshals, men væksten kan hæmmes af
manglende kvalificeret arbejdskraft, der er eksempler på virksomheder der har søgt 5 nye medarbejdere
inden for bogholderi salg og driftsledelse, og som ikke har modtaget en eneste ansøgning. Det er et problem,
som vi skal forholde os til, ved at gøre det mere attraktiv, at flytte til Hirtshals området.

5.

Bosætningen: Hirtshals har et fornemt natur område, der burde være et godt fundament for en god
bosætning, men det kniber, på trods af at huse og lejligheder er billige, og i øvrigt tit har rigtig gode
beliggenheder, med hav og havneudsigt i stort mål. Skoler og institutioner, samt offentlig service fungerer
fint i Hirtshals, der er det der skal være, for at en by af den størrelse kan fungere, og tiltrække nye tilflyttere,
og Hirtshals har arbejdspladserne.

6.

Aktiviteter: Hirtshals er rig på aktiviteter året rundt, det gælder inden for handel og erhverv i byen og på
havnen, her kan nævnes, Fiskefestival, Small Ship Race, Musik under Trappen, og nu også Naturmødet,
aktiviteter som hver især trækker rigtig mange folk til Hirtshals, dertil kommer et hav af andre store
aktiviteter, gennem året, se aktivitetslisten på hirtshals.dk.

7.

Turisme: Der arbejdes godt med turistservice på det nu nye kontor i Jyllandsgade, her gennemføres en god
turistmarkedsføring, som tiltrækker fantastisk mange turister i Hirtshals området.

8.

International færge trafik: Hirtshals har en kæmpe udfordring i de 2,5 mio. gæster, der hvert år kommer
til og fra Hirtshals. Opgaven ligger i god markedsføring af byen, så de rejsende vil besøge byen ved
ankomsten, og ikke mindst ved afgangene, det skal vi i Hirtshals være bedre til, vi skal dermed arbejde mere
med udvikling og nytænkning, der på længere sigt vil gavne byen med flere besøg til butikker, restauranter og
overnatningssteder.

9.

Nye tiltag: Hirtshals Handel & Erhverv vil gerne har forslag til nye tiltag, der kan gavne vor flotte by, skriv en
mail på kystvejen@jyit.dk eller ring til Jens Brændgaard på tlf. 30 34 27 10, alle forslag vil blive behandlet og
brugt til byens udvikling.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jens Brændgaard

