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Tønder Kommune har efter opfordring fra bestyrelsen, ved et Dialogmøde på 
Kommandørgården 9/5 2022, nedsat sommerhusgrundende i Feriebyen til 150.000 
kr. inkl. Moms, samtidig vil grundende, Brandvejen og Midtparken blive renoveret, så 
de fremstår i ordentlig stand, der vil blive sat nye skilte op med grunde til salg. Vi kan 
så håbe, der vil komme lidt salg i grundende i området, der har allerede været 2 
henvendelser. Det skulle nok have været et par år tilbage grundene blev fikset lidt 
op, men bedre sent end aldrig. 

 

Der er bestilt 3 nye bænke/borde til udskiftning af de eksisterende ved Posthuset, 
Vestskoven og den tilsåede blomstermark på kommunens grundstykke 
Stamvejen/Østmarken. Desværre er bord/bænke i restordre, vi havde ellers håbet de 
kunne blive placeret inden sommerferie/turister kommer til Feriebyen. 

 

 På dialogmødet med Tønder Kommune blev, der også oplyst, hvor kommunen havde   
til hensigt at opsætte El ladere, det var desværre ikke her hos os i Feriebyen. Men   
Daglig Brugsen er ved, at undersøge med OK om, der kan sættes lade standere op til 
El biler, så Feriebyen også kan være med på den grønne omstilling. 

 

 Der vil af Tønder kommune blive etableret en affaldscontainer mere til 
affaldssortering ved de eksisterende affaldsøer. 

 

Bestyrelsen har planlagt et møde med Tønder Kommune i eftersommeren, om hvem 
der har hvilke opgaver med pasning af grønne områder, bælter med bevoksning, og 
lign. Få lavet et aftalepapir, så der fremad rettet er klare linjer for, hvor ansvaret 
ligger og for hvad.  

 

Ligeledes et møde med turistforeningen idet det vi mener Arrildferieby ikke er 
fremtrædende nok på Turistforeningens hjemmeside! 



 

Outdorfitnes har nu fået sponsorstøtte i hus, så der kan komme gang i etableringen 
af udendørs fittnes ved svømmmehallen. Tillykke med det til motionsgruppen!!  

 

Til sidst! bestyrelsen vil så gerne grundejerne vil henvende sig til os med ideer eller 
spørgsmål til emner i Feriebyen på vores mailadresser eller ideboksen på 
hjemmesiden, der var mange spørgsmål, der nemmere kunne forklares på denne 
måde. Vi sidder i en bestyrelse for, at varetage jeres/vores interesser i Arrild ferieby! 

 

Og så til allersidst, vi har været udfordret med nedlægningen af fiber, men det har 
været det eneste rigtige at gøre for fremadrettet at få en digital løsning, som ellers 
med det gamle antenneanlæg ville have været rimeligt dyrt for alle grundejere. 
Bestyrelsen har vedtaget en nedlægning af fiber, men ikke hvad grundejere har valgt 
at modtage af udbydere eller andre løsninger. 
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