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Efter en pause er Projektudvikling i Teknik & Miljø tilbage med 

nyhedsbrev om hvad lokalrådene og udvalget arbejder med. 

  

Følg også med på facebook (udvikling af lokalsamfund, nærdemokrati 

og landdistrikter i Vejle Kommune) og twitter – teknik- og 

miljødirektør Michael Sloth / projektudvikler Peter Sepstrup 

 

 

Landsbyklynger 

Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har i 

samarbejde med Bredsten, Gadbjerg og Skibet fået tilsagn 

om støtte til et projekt om udvikling af en landsbyklynge. 

Projektet er finansieret af Realdania, DGI og Lokale- og 

anlægsfonden. Over de næste to år vil landsbyerne 

arbejde med at skabe udvikling i og på tværs af deres 

landsbyer. Et af fokusområderne er ”livet som ung” i 

landsbyerne.  

 

Stærke lokalsamfund 

står sammen 

Vi mødes på Fælleden 
I Vestbyen, i Vejle, har lokalrådet startet et større projekt 

om grønne fællesskaber. De har lånt et område og vil 

skabe nye fællesskaber i Vestbyen gennem byhaver, 

hundelufterområde og borgerdrevne aktiviteter i området. 

Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati støtter 

projektet. Lokalrådet arbejder sammen med bl.a. Dyrk 

Vejle. 
 

 

 

                  

Lokal information  
Fem lokalråd er gået i gang med at bruge en app med 

kalender og nyheder om dit lokalsamfund. Det er Ødsted, 

Gårslev, Hovedkær, Vonge-Kollemorten og Løget. Vi gør 

status den 4. oktober kl. 19 i Økolariet i Vejle.  

 

For alle der arbejder med formidling i lokalsamfundet. 

Tilmelding til HASAN@vejle.dk senest 15.9. 
 

 

      Hent din landsbyapp! 
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Turisme og lokale mødesteder  

Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har støttet et 

projekt om turisme og nye aktiviteter i landdistrikterne 

ved at bidrage til nye overnatnings muligheder og et 

fælles mødested ved Hærvejscentret i Kollemorten. 

Projektet står nu færdigt og er klar til at byde besøgende 

velkommen. Formålet med projektet er at styrke 

sammenholdet i hele lokalområdet, samt at etablere 

aktiviteter, der tiltrækker turister og tilflyttere. 

 

                   De nye hytter er klar 

Bredbånd i landdistrikter 
To landområder i Vejle Kommune søger Energistyrelsens 

Bredbåndspulje. Udvalget for lokalsamfund og 

nærdemokrati har ydet ansøgerne bistand og sikret 

medfinansiering fra Vejle Kommune. Formålet med 

projektet er at sikre landområderne bedre internet-

forbindelse, som igen skal være med til at sikre attraktive 

lokalsamfund, der kan fastholde og tiltrække borgere. 

 

                    Lige IT vilkår  

                    i hele kommunen 

Møde i Udvalget for lokalsamfund og 

nærdemokrati 
Udvalget holdt møde den 7. september. Se dagsorden og 

beslutninger på vejle.dk 

 

 

https://dagsordener.vejle.dk/vis/#5bac61a6-a7fe-4eea-a9aa-549e75deb620

