
VISION
Søndervig skal være porten til Vesterhavet. 

Søndervig skal styrke sin identitet som histo-

risk badeby væk fra hverdagens trummerum. 

Søndervig skal i udtryk og udbud se sig selv som 

en tidslomme midt i naturen, hvor nære oplevel-

ser ved vandet, byen og fjorden gør ferien fuld af 

samvær og hygge. Badebyens spisesteder, res- 

tauranter og butikker er i høj kvalitet og tilbyder 

det ekstra, som gør at turisterne vender til- 

bage. For i Søndervig forkæler man sine gæster.

FAMILIELIV 
& OPLEVELSER
Ligesom for 100 år siden kommer turisterne i dag til Søndervig 

for at slappe af og nyde det gode strandliv. De historiske 

sommerhuse med de blødt hvælvende stråtage står som et 

tydelig vidnesbyrd om Søndervigs historie. Den fine ankomstvej 

leder - i dag som dengang - besøgende fra det flade fjordlandskab 

gennem badebyen til toppen af klitterne, hvor man kan lade sig 

bjergtage af det brusende Vesterhav og den uendelige horisont. 

Samtidig har et væld af restauranter, butikker og underhold-

ningstilbud indfundet sig langs byens nye handelsgade Lod-

bergsvej. Aktivitetscenter med segway, bowling, tennis og 

legeplads, vandland og tilbagevendende begivenheder som 

sandskulpturfestvalen og baggagerumsmarkedet gør byen le-

vende og moderne. I Søndervig går historie og udvikling hånd 

i hånd!

ANBEFALINGER
< BØRNEFAMILIER. Skab flere oplevelser, events og facili-

teter for børnefamilier

< HANDELSBY. Styrk byens kvaliteter som handelsby

< PERSONLIGT VÆRTSKAB. Genfind den personlige ser-
vice og den fælles værtskabstankegang

< EVENTS. Skab flere events, midlertidige aktiviteter og 
underholdning til alle i familien

< KOBLINGER OG SAMARBEJDE. Styrk koblingen til Hvide 
Sande og hele Destination Ringkøbing Fjord

< RO OG OPLEVELSER. Brug kysten, klitterne og fjorden 
som afsæt for at skabe oplevelser, ro og rekreation

< KORTE OPHOLD. Styrk udbud og oplevelser, der henven-
der sig til kortere ferieophold

KERNEVÆRDIER
< Den historiske badeby som tidslomme i 

klitterne

< Stilheden, tætheden til naturen og de 

nære oplevelser

< Underholdning for hele familien, 

eksempelvis shopping, events, 

børneaktiviteter og konkurrencer

DEN MODERNE BADEBY



ANKOMST
Ankomsten til Søndervig er ansigtet udadtil og bør 

i højere grad end nu signalere vestjysk badeby. Den 

nye badeby med p-pladser og åbne, belagte flader 

skal begrønnes og blødes op, så det oprindelige 

landskab og stedets karakter kommer frem. Det 

omgivende landskab bør trækkes ind i byen, og der 

bør tænkes i beplantning, som allerede fungerer i 

det barske landskab.

BADEVEJ
Badevej er den historiske linje, der bør styrkes 

som forbindelse mellem bagland, by og strand. 

Særligt omkring turistinformationen skal 

bygning og udearealer gentænkes, og offentlige 

opholdsrum skal etableres, som erstatning for 

det gamle badehotels udadvendte og offentlige 

funktion. Vejen skal strammes op, så linjen til 

havet skærer sig præcist ned gennem klitter og 

sommerhuse, og forløbet skal forholde sig til det 

gamle Søndervig i valg af materialer og skala. 

ADGANG TIL FJORD OG LANDSKAB
Idag vender byen ryggen mod fjorden. Der bør 

derfor skabes nye stier og forbindelser mod 

øst. Udnyt landskabets linjer og drænrender, 

som allerede i dag fører ud mod fjorden. Udbyg 

eksisterende stisystemer, så området øst 

for Søndervig med fjord, golfbane mm. bliver 

tilgængeligt, gerne på boardwalks gennem 

rørskoven.

3 FYSISKE 
INDSATSOMRÅDER

BY & LANDSKAB

Søndervig har en stærk historie og et fantastisk 

landskab, som skal drages tydeligere ind i 

udvikling af byen. Anbefalinger til den fysiske 

udvikling:

< ANKOMST. Styrk ankomsten og mødet 

med Søndervig. Omdan bagsider til for- 

sider ud mod Houvig Klitvej.

< LANDSKABET. Træk klit- og dyrknings-

landskabet ind i byen og omdan belagte 

arealer til grønne lommer.

< HANDELSGADE. Styrk koblingen mellem 

Badevej og Lodbergsvej.

< BADEVEJ. Styrk Badevejs historiske rolle 

som rygrad i byen.

< OFFENTLIGT MØDESTED. Skab nyt offent-

ligt mødested og opholdsrum på Badevej.

< TILGÆNGELIGHED. Styrk adgangen til 

klitter og strand af eksisterende stier.

< STIER OG RUTER. Skab nye stier og ruter 

i omgivende landskab og skab sammen-

hængende ruter.

< FJORDEN. Åbn byen ud mod fjordland- 

skabets muligheder.

CYKELSTI

ANKOMSTEN

NY FERIEPARK

FJORD & 
LANDSKAB

BAGSIDE TIL 
FORSIDE

KLITTER

LODBERGSVEJ

PLADS TIL 
BEPLANTNING

STIER OG RUTER

BADEVEJ

HØJDEPUNKTET
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