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Arkitektur & Kulturarv

HØJER VANDTÅRN
- fra vandtårn til fyrtårn

Højer Vandtårn er fra 1934 og er dermed teknologisk kulturarv i sig selv. Den indgår
samtidig på lige fod med Højer Mølle og Højer Kirke i byens profil yderst ved digerne
i marsken – lige som den er en selvfølgelig del af i gadebilledet.

Vandtårnet har ikke været i brug de sidste mange år og forsyningen var på vej til at
måtte rive det ned. Højer Lokalråd sagde derfor ja til tilbuddet om at overtage tårnet
for 1,00 kr. til byens fælles formål. Med den første støtte fra Realdania initiativet
Byggeriets Ildsjæle og efterfølgende fra AP & Chastine Møller Mærsk fondet, LAG
Tønder og Tønder Kommunes Landdistriktsudvalgs såvel som bygningsfornyelsesmidler er om-dannelsen til ´byens fyrtårn´ gået i gang efteråret 2014. Samlet
budget er godt 2 mio. kr. Indvielsen forventes forår 2015 og med en åbningsudstilling
om ´vandets vej´ i samarbejde med Tønder Forsyning A/S. Derudover vil der være
adgang for alle til tårnet– og det vil være nyt samlingssted for private og foreninger.
Grunde omkring tårnet omdannes til Højers Have med egnskarakteristiske planter for
skolebørn og for gæster – i næste fase, når der er opnået yderligere støtte.
MOVEarkitektur har lavet forslag til Højers Have.
Der er skabt en ny og aktiv forening med frivillige fra byen til at overtage drift og
ideudviklingen af Vandtårnet.
CEByfornyelse har bistået Højer Lokalråd med ansøgninger til alle fondene i 2012 og
2013, udviklingen af projekt design samt projektering af ny trappe m.m. og tilsyn
sammen med ingeniørfirmaet Rambøll (2014-2015).

KUNDE/BYGHERRE
Højer Lokalråd i samarbejde med Tønder Kommune 2012-2015
ANDRE PARTNERE
NPark (design gelænder mm) samt Ingeniørfirmaet Rambøll
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