BØRKOP

FAKTA OM BØRKOP

Ambitiøs by i rivende udvikling

Børkop er Vejle Kommunes næststørste by. Byen nyder godt af sin placering nær vigtige færdselsårer
og oplever i disse år en stærk befolkningstilvækst. Det er en by i konstant bevægelse med nye tiltag,
nye byggegrunde og nye oplevelser, der spirer. Åen slynger sig under Kulturhuset, hvor bibliotek,
amatørteater, kreativt værksted og spændende arrangementer beriger byens liv. Børkop er på en og
samme tid urban, moderne og rummer følelsen af landsby.

Børkop: 5.152 indbyggere (2015)
Børkop lokalområde:
5245 indbyggere (2015)
Skoler:
Englystskolen (0.-  9. kl.)
englystskolen.skoleporten.dk
Fælleshåbskolen,
afd. Gauerslund (3.-  9. klasse)
faelleshaabsskolen.skoleporten.dk
Dagtilbud:		
Lilholtgård, lilholtgaard.vejle.dk
Krystallen, krystallen.vejle.dk
Borggården, borggaarden.vejle.dk
Hjemmeside: 7080.nu
Facebook: 7080.nu
Indkøb, lægehuse, svømmehal og
virksomheder: Find det hele på
7080.nu

AFSTANDE
Vejle: 12 min
Fredericia: 13 min
Kolding: 27 min
Billund: 37 min
Med toget
Vejle: 11 min
Aarhus: 1 time og 16 min
København: 2 timer og 8 min

Efterårshygge ved Børkop Vandmølle

Perfekt placering for karrierekvinden

Mød Britt fra Børkop
Britt stormer derudad i karriere-overhalingssporet
med job som revisor ved et internationalt revisionsfirma. „Når jeg arbejder så meget, betyder det, at
jeg gerne vil bruge min fritid med noget, som gør
mig glad. Jeg elsker den smukke natur rundt om
Børkop, hvor jeg ofte rider. Samtidig har jeg kun 10
minutter ind til Vejle, hvor jeg kan være sammen
med vennerne i min fritid – på shopping og på cafe.
Og så er Trekantområdet en perfekt placering midt
i det hele, uanset hvad man ønsker for sin karriere“,
fortæller Britt.

Bierfest og samfundssind

Mød Jens fra Børkop
„Byen er vokset meget de sidste år, men jeg tror, vi
har bevaret nærheden og ansvaret for hinanden. Fx
var et par drenge for nogle år siden lidt langfingrede nede i Brugsen. I stedet for at ringe til politiet,
gav uddeleren dem et job. Det er samfundssind.
Personligt har jeg startet Børkop Event Group. Til
Bierfest er vi knap 800 mennesker – fra 18 til 70 år.
Vi har succes, fordi vi favner så bredt. Og så rører
det mit hjerte, når vi bagefter kan give overskuddet
videre til byens foreningsliv. Det er fantastisk, at en
god fest kan give børnene i rideklubben en ny hest“.

3 OM BØRKOP
Børkop er populær! Byen er vokset
med 1500 indbyggere på 10 år.
Det er en tilvækst på 44 %.
Savner du en kunstnerkoloni?
KUNSTSKABET har over 400
medlemmer og har åbent
værksted i kulturhuset, MarKant.
Foreningen har også koncerter,
foredrag m.m. (kunstskabet.dk).
Børkop har mange grønne stier, der
fører børnene sikkert rundt i byen.

FRITID
Børkop og omegn har over 105
foreninger. Babysvømning i Børkop
Svømmehal, yoga i fitnesscenteret
Shape og holdsport i Gauerslundhallen er nogle af fritidsmulighederne. Find dem alle på 7080.nu

NÅR DU FÅR GÆSTER
Der skal fart over feltet. Foto: Lasse Hyldager

VIL DU VIDE MERE
Børkop Lokalråd
www.børkop.dk
Andreas Kærgård
Email: formand@børkop.dk
Telefon/Phone: +45 61 28 16 02

Jens på besøg hos håndboldklubben, som Børkop Event Group
også støtter

Dine gæster vil elske et besøg i
den idylliske Restaurant Børkop
Vandmølle. Spis gourmetmad og
nyd de smukke omgivelser med
kig til ænderne, der padler livligt
rundt i mølledammen.

