Hej Søren
Jeg er klar over at deadline er forpasset for input til nationalparkplanen. Jeg tillader mig
alligevel at sende et forslag som vi modtog fra Børn og Skole, Kultur og Fritid, men som ikke
kom frem til Vadehassekretariatet inden tidsfristen og defor ikke blev inkorporeret i det
kommunale idekatalog. Jeg sender det dog som sagt alligevel for god ordens skyld.
Jeg sender dig også til orientering en mailveksling om skiltning - se nederst i denne mail (mail
fra Kommunalpolitiker Frede Jensen og svar fra Svend Erik Møller). Som du kan se ligger det
meget på sinde (Slesvigsk Parti stillede samme forslag) at der også arbejdes på skiltning ved
E45. Som vi snakkede om i dag er det allerede en del af det fælleskommunale katalog og jeg
er klar over at det ikke ligger ligefor med en løsning :-).
Med venlig hilsen
Karsten Jensen
Koordinator
Erhvervsafdeling
Direktionen
__________________________________________________________
Vestergade 9 - 6270 Tønder
Tlf. 74 92 93 99 - Mobil 20 42 19 89 - E-mail: kje@toender.dk

Få seneste nyt fra Tønder Erhvervsforum
Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.toender-erhverv.dk

Hej Thomas
Vi har et ekstra forslag fra Børn og Skole, Kultur og Fritrid. Tror du der er muligehed for at
indsende det efter fristen ?

Beskrivelse:
Rømø Natur og lejrskole

•

Lejrskole med overnatning i shelters eller i klasselokale

•

Naturformidling og hjælp til planlægning

•

Kurser for lærere og pædagoger

•

En tur med naturvejleder forventes at være led i et undervisningsforløb,
således at eleverne har arbejdet med det valgte emne på forhånd.
Forløben kan dog også være starten på et emne, der skal arbejdes
videre på.

•

Følgende er forslag til emner inden for natur/teknik, biologi og
hjemkundskab, fugle om vinteren, heden, mad og medicin fra naturens
køkkenhave, vadehavet (fugle, planter, tidevand), havmiljø,
hvalfangertiden m.m.

Formål:
Undervisning / formidling inden for emner, som knytter sig til Rømø og
vadehavet.
Placering:
Rømø
Kontaktperson: Birgitte Anker, Børn og Skole, Kultur og Fritid

Med venlig hilsen
Karsten Jensen
Koordinator
Erhvervsafdeling
Direktionen
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Vestergade 9 - 6270 Tønder
Tlf. 74 92 93 99 - Mobil 20 42 19 89 - E-mail: kje@toender.dk
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Kære Frede Jensen
Mange tak for din mail, hvor du følger op i forhold til vore input til
Nationalparkplanen.
Dit forslag til skiltning ved kommunale veje og E45 er yderst relevant. Vi er
helt enige med dig i, at den type skiltning, du omtaler fra de tyske motorveje,
bør inspirere os i Danmark til at gøre noget lignende. Det skal vi selvfølgelig
arbejde for.
Grunden til at det ikke indgår som et særskilt forslag fra Tønder Kommune er,
at vi vurderede, at det indgår i det fælleskommunale forslag til temaet
"Oplevelsesmuligheder og friluftsliv", bilag 3 med "Samlet plan for skiltning i
Nationalpark Vadehavet". Dette forslag har til hensigt at få en koordineret og
sammenhængende plan for skiltning i Nationalpark Vadehavet, dvs. en
koordinering mellem kommunerne, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen,
turisterhvervet og andre med interesse for skiltningen.
For øvrigt kan jeg nævne, at der allerede administrativt er taget hul på
opgaven, da der er etableret en administrativ tværkommunal arbejdsgruppe,
der skal forberede et fælles arbejde omkring skiltning.
På baggrund af dine bemærkninger har vi sendt dit forslag videre til
Vadehavssekretariatet.
Venlig hilsen
Svend Erik Møller
Kommunaldirektør
Direktionen
__________________________________________________________
Kongevej 57 - 6270 Tønder
Tlf. 74 92 90 01 - Mobil 24 94 05 05 - E-mail: svem@toender.dk

Fra: Frede Jensen
Sendt: 29. juni 2011 07:28
Til: Svend Erik Møller; !DL Kommunalbestyrelsen
Cc: !DL Direktion
Emne: SV: Vadehavskommunernes forslag til Nationalparkplan efter kommunalbestyrelsens behandling af
sagen i onsdags

Hej Alle
Jeg kan ingen steder se, et forslag jeg er kommet med.
Men det er åbentbart forskel på hvem det kommer med det.
DET ET NOGET VI PÅ ET ORIENTERENDE MØDE SKAL DRØFTE.
DET FORSLAG JEG TÆNKER PÅ ER.
Skilte på A 11 og på kommunal veje.
Lig de skilte der er blevet sat op på Fyn, der viser en by hvorH.C. Andersen, boede
Syd for grænsen, Findes de mange steder.
Hvide skilte med brun skrift..
Det kunne være Nationalpark, Skærbæk Oltidspark.
Men har det igen interrese, så undskyld ulejligheden.
Fortsat god sommer
Med venlig hilsen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Tønder Kommune
Frede Jensen
Rolighedsvej 18
6520 Toftlund
Tlf. 0045 74832197
Mobil 0045 40152043
fj@toender.dk
www.toender.dk

