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Pressemeddelelse	  
	  
	  
	  
Turister	  –	  ja	  tak	  
Formand	  for	  Fritidshusejerne	  cand.	  jur.	  &	  journalist	  Kim	  Juhlin	  
	  
De	  ca.	  240.000	  danske	  sommerhusejere	  byder	  vores	  turister	  velkommen,	  og	  dette	  uanset	  om	  
man	  udlejer	  eller	  ej.	  Kun	  4	  %	  anser	  turismen	  som	  noget	  negativt.	  Det	  viser	  en	  undersøgelse,	  som	  
Dansk	  Center	  for	  Turisme	  har	  gennemført	  hos	  grundejerforeninger	  for	  sommerhuse.	  
	  
Resultatet	  er	  i	  tråd	  med	  andre	  undersøgelser,	  der	  også	  viser,	  at	  vores	  udenlandske	  gæster	  er	  til-‐
fredse.	  
	  
Inden	  for	  kystturismen,	  hvor	  netop	  sommerhusene	  er	  lokomotivet,	  er	  turisterne	  rigtig	  godt	  til-‐
fredse,	  og	  dette	  gælder	  såvel	  selve	  overnatningerne	  som	  servicen	  i	  områderne.	  
	  
Samme	  undersøgelse	  viser	  også,	  at	  90	  %	  vurderer,	  at	  turismen	  har	  positiv	  indflydelse	  på	  lokal-‐
samfundet,	  herunder	  den	  lokale	  handel,	  vareudbuddet	  samt	  vinteråbent	  hos	  butikkerne.	  
	  
”Det	  er	  af	  stor	  betydning,	  at	  så	  mange	  er	  glade	  for	  den	  lokale	  turisme,	  og	  også	  at	  den	  positive	  be-‐
tydning	  for	  lokalsamfundene	  vurderes	  så	  højt”:	  siger	  Kim	  Juhlin.	  
	  
”Med	  denne	  store	  opbakning	  synes	  vi,	  det	  ville	  være	  rigtig	  fornuftigt	  at	  gennemføre	  forskellige	  
tiltag,	  som	  kunne	  øge	  feriehusturismen.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  lempelse	  på	  elafgifter	  i	  
vinterhalvåret	  og	  bedre	  vilkår	  for	  den	  lokale	  handel	  også	  i	  vinterhalvåret”,	  udtaler	  Kim	  Juhlin.	  
	  
	  

	  
	  Fakta	  om	  Fritidshusejerne:	  

Vi	  er	  en	  forening	  for	  grundejerforeninger,	  der	  omfatter	  fri-‐
tidshuse,	  og	  vi	  har	  p.t.	  to	  sektioner,	  en	  for	  grundejerforenin-‐
ger	  og	  en	  for	  de	  ejere,	  der	  udlejer	  deres	  hus.	  (Danske	  Som-‐
merhusudlejere)	  
www.fritidshusejerne.dk	  	  
Formand	  Kim	  Juhlin	  træffes	  på	  5042	  1482	  


