VEJLE

DET BEDSTE STED AT BO OG LEVE

Vejle er cool
– fordi den ikke prøver at være det
Af Carsten G. Johansen
Deres tidligere adresser var i Rom, Paris og London.
Men i dag bor Amélie og Matteo i Vejle – og er vilde
med det.
– Mange af vores venner bor stadig i store byer og
spørger : Hvordan kan I bo i en by, vi aldrig har hørt
om ? Amélie Labarthe smiler, mens hun overvejer
svaret på det spørgsmål, hun selv har stillet.
– Men Vejle er som en hemmelig skat, vi har fundet. Hvor vi har det godt, samtidig med at vi kan
arbejde med de ting, vi brænder for. 'Remote and
connected to the world', siger den franske designer.
Hendes kæreste Matteo supplerer.
– Vi kom ikke hertil, fordi vi søgte Vejle. Det var
mere tilfældigt, som om vi har opdaget byen. Og
fundet ud af, at der er nogle fantastiske muligheder for os, siger han.

Vidste du ...
Vejle Kommune har en
af Danmarks laveste
skatteprocenter på kun
23,4 %. Faktisk har en
gennemsnitsfamilie med
et parcelhus 49.000 kr.
mere til rådighed om året
i Vejle Kommune end i
Hovedstadsområdet.
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Udlændinge i Vejle
Matteo Oliverio var den første, der landede i Vejle.
Det var i 2011, hvor han fik job i LEGO Group. Amélie
blev i første omgang boende i London, hvor hun
bl.a. underviste i design på flere forskellige universiteter. Men et lille år senere blev hun også ansat hos
legetøjsgiganten i Billund og tog turen over Nordsøen.
Selvom de begge bruger deres kreativitet i hverdagen, er fritiden også fyldt med skabende projekter.
Derfor blev Amélie og Matteo hurtigt draget ind
i Spinderihallernes kreative iværksættermiljø. I første omgang for at indgå i netværket af expats (udlændinge, som arbejder i Danmark), men hurtigt
fik de idéen om at skabe deres egen udstilling. En
udstilling, som kom til at handle om kartoflen, og
som de arrangerede i samarbejde med grafisk designer Matthew Boyle og andre udlændinge med
job i Syddanmark.

Amélie og Matteo er begge uddannede designere.
De mødte hinanden på en legetøjsudstilling i Firenze. Siden 2009
har de lavet fælles kunstprojekter
under navnet the Somethings Lab,
hvor fokus er på „playful design“
og inspirerende legetøj for børn.

Slut med kompromis

Den æstetiske 'connection'

Parret overvejer i det hele taget altid deres næste
koncept – sådan er deres livsstil som designere vist
bare, vurderer de. Men livsstilen er meget sjovere i
Vejle, end den var i London. De holder af at bruge
byens tilbud eller tage en tur ud i den omgivende
natur – ofte for at få en ny idé, som kan blive til et
nyt, kreativt projekt.

De gode vilkår i Vejle betyder, at Amélie og Matteo
sagtens kan forestille sig at blive hængende i mange år endnu. Selvom de samtidig understreger, at
ingen kender fremtiden endnu.

– Hvis det ser ud til, at vi arbejder hele tiden, hænger det nok sammen med tiden i London, hvor vi
måtte arbejde med fem jobs på samme tid. Og
hvor der var stor forskel på vores jobs  ; nogle af
dem var spændende, men andre var kun for pengenes skyld. Vi er vant til at kæmpe for vores idéer
og knokle hele tiden, siger Amélie.

I Danmark arbejder vi bare kun med det, vi
har allermest lyst til, uden at vi er nødt til at
gå på kompromis.

– For nogle år siden vidste vi heller ikke, at vi nogensinde ville rejse fra London. Som designer har man
ikke en lineær karriere, og det handler om 'feeling
good where you are' – om at kunne lave det, man
har mest lyst til, siger Matteo.
– Nogle gange er den omgivende verden i en helt
anden dimension for os, fordi vi er så optaget af
vores projekter. Og i ferierne tager vi jo stadig hjem
til vores familier i Frankrig og Italien.
Men Amélie mener alligevel, der er mere „Vejle i
hjertet“ end bare mulighederne for at arbejde med
spændende projekter. Ud over deres fælles interesse
og relation til nordisk design og minimalisme, har de
også fundet noget i Vejles miljø, som de ønsker at
holde fast i.

Naturen uden for døren
– og byen lige ved siden af
Af Carsten G. Johansen
Jens Vilhelm og Carl Johan elsker at få gæster, så
de er hurtige til at åbne, når det banker på. Og når
de to drenge på 6 og 4 år løber tilbage til køkkenbordet for at kaste sig over en portion eftermiddags-koldskål, får gæsten hurtigt et overblik over
stueetagen i Poul og Anne-Mettes hus i Bredballe,
hvor de har boet siden november 2009.
Huset har fået en grundig overhaling, siden det
unge par rykkede ind. Det er i etaper blevet bygget om til familien Oxlund Skræs drømmehjem.
– Når man kan få et hus fra 1950’erne med god
dansk byggeskik, er der jo mange muligheder for
at indrette det, som man helst vil have det, forklarer Poul, der i kraft af sin uddannelse som arkitekt
har mere indsigt i huse end de fleste af os.
Mens Anne-Mette var på barsel med Jens Vilhelm
og Carl Johan, var hun glad for at kunne forlade
byggerodet og benytte sig af mulighederne i nærområdet.

Vidste du ...
I Vejle Kommune finder du
dagtilbud, der lever op til
børnefamiliernes forskellige behov. Vores institutioner tilbyder moduler, der
kan tilrettelægges, så de
dækker familiens behov.
Og vi har naturligvis
pasningsgaranti.

– Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at gå ture
i skoven og ved stranden eller tage ind til Vejles
caféer og forretninger, kunne det godt være blevet
en lang barsel, siger Anne-Mette med et lille smil.
For tiden bliver det ikke til så mange café-besøg,
men den dejlige natur lige uden for døren er stadig i høj kurs.
– Hvis jeg tager til Vejle med drengene, ender vi
typisk på biblioteket. Der er en masse gode tilbud
og der sker en masse ting, børnene synes er spændende.

Hurtigt på tur – eller café
De var egentlig ikke kede af at bo i København.
Men da Anne-Mette blev gravid, startede det nye
tanker hos den unge familie. De valgte at rykke til
en gammel villa i Bredballe, hvor de kunne sætte
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deres personlige præg på indretning og udtryk.
Og de savner ikke metropolens tilbud – de glæder sig bare over de ekstra friluftstilbud, der følger
med livet i Vejle.

Det er ikke et eller andet stort projekt, når man
vil gå en tur i skoven. Man tager bare fodtøj
på og går uden at behøve at planlægge det
på alle mulige måder, siger Anne-Mette.
– Men samtidig var det jo også vigtigt for os at
have byen med caféer, biograf og forretninger tæt
på hjemmet, supplerer Poul, som også er glad for
den nemme adgang til bare at løbe en tur.

Dyrbar fritid
Fritiden er dyrebar, når man holder af at være sammen med sine børn. Anne-Mette benytter derfor
ofte muligheden for at arbejde hjemmefra, så drengene kan få lidt kortere institutionsdage. Som selvstændig har hun kontor i Vejle, men mange af hendes opgaver med familie- og arveret kan klares via
computer og internet.
Poul pendler til Aarhus, hvor han arbejder med
3D-grafik til bl.a. ejendomsudvikling – et speciale
som spiller godt sammen med hans personlige
interesse for teknologi, og derfor har han det fint
med en daglig transporttid på mere end 2 timer
samt en ugentlig hjemmearbejdsdag.
– Det var meget vigtigt for beslutningen om at slå
sig ned i Bredballe, at det er tæt på motorvejsafkørslen. I dag kan man jo ikke regne med at arbejde i den by, man bor i. Og jeg har det fint med at
høre radio eller en lydbog i bilen, siger Poul.
Og uanset om Poul bliver ved at arbejde i Aarhus

Anne-Mette og Poul Oxlund Skræ forlod København, da de fik børn. Hele familien nyder hver dag den lette adgang til skov,
strand – og caféer – fra deres villa i Bredballe.

eller ej, er de kommet til Bredballe for at blive. Jens
Vilhelm er lige startet i skole til efteråret, og det er
rart, at han og Carl Johan i løbet af få år kan lære
at gå eller cykle derhen på egen hånd. Ligesom de
selv kan løbe hen til legekammeraterne hos nogle
af de børnefamilier, der er ved at komme flere af i
området.
– Vi flyttede til Bredballe for at vores børn kan vokse op her. Vi har prøvet at bo, hvor der var et pizzaria på hvert hjørne, og det behøver vi ikke længere,
siger parret samstemmende.

Danmarks bedste handelsby
– med masser af shopping og gratis parkering
Er du til city og masser af shopping, så gå en tur ned
ad Vejles gågade – en af Danmarks flotteste – og
husk også at kigge ned ad de små sidegader med
små butikker og caféer. Vejle er faktisk kåret som
Danmarks bedste handelsby (2014-2016).
Kunder fra et meget stort opland vælger at handle
i Vejle, og vi er Danmarks 5. største shoppingby. I
modsætning til så mange andre byer er det lykkedes Vejle at samle de store shoppingcentre i
Midtbyen. Det har skabt et meget aktivt og levende bymiljø med et unikt udvalg af kendte kædebutikker og spændende specialbutikker, caféer og
restauranter og masser af oplevelser.
I den ene ende af Gågaden ligger Bryggen, kåret
som Danmarks flotteste shoppingcenter i 2013. I
den anden ende ligger Mary´s med butikker og
små stader med specialiteter.

Vidste du ...
Vi har ca. 2800 offentlige
parkeringspladser i Vejle
Midtby. Halvdelen er
gratis de to første timer.

I begge ender af gågaden er der store P-huse, hvor
du kan parkere gratis i to timer, mens du handler.
Et af de nye attraktive steder er Vejle Midtpunkt
med latinerstemning, små butikker og caféer og bl.a.
Fabrikanterne – et udviklings- og innovationsmiljø
for detail iværksættere.

Sand, palmer og træer
På Nørretorv kan du hver sommer gå på „stranden“.
Her er der masser af sandstrand, palmer, parasoller
og en stor træterrasse, som danner en lille oase i
midtbyen, hvor børnene kan lege og bade i springvandet. Og så kan du selvfølgelig også købe mad
og drikke i restauranter og caféer i området.
På Søndertorv er der plantet en lille skov af træer, som skaber rum for hygge. På Rådhustorvet er
der møbler, som gæsterne er velkomne til at bruge.
På alle pladser er der sommeren igennem skønne
events. Og skal du giftes, så er hele gågaden rammen om det berømte brudeløb i april.
Vejle er også slutby, når kongeetapen i PostNord
Danmark Rundt hvert år afvikles på den stejle Kiddesvej, hvor tilskuerne står tætpakkede for at se,
hvem der kommer først over målstregen.

Et levende kulturhus
I Bygningen, som er en del af butikscentret Mary´s,
kan du deltage i et væld af aktiviteter. Her er både
plads til møder, konferencer, foredrag, dans og fester m.m. I Spillestedet kan du både forår og efterår nyde et sprudlende koncertprogram med musik i topklasse. Bygningen stiller også øvelokaler til
rådighed. I Kreativ Zone er der værksteder inden
for keramik, maling, glas, sølv og meget andet, hvor
du kan arbejde med dine egne ting. Bygningens
historie går helt tilbage til 1920 og var oprindelig
„Arbejdernes Forsamlingsbygning“.
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Masser af kunst i P-huset

Fængslende caféer

Trappetårnet i parkeringshuset Tróndur er en stor
kunstnerisk oplevelse. Det 16 m høje trappetårn er
ét stort glasmaleri, udført af Tróndur Patursson fra
Færøerne. Vi har også P-hus Albert – opkaldt efter
den kendte Vejle kunstner Albert Bertelsen.

Caféen – Den Gamle Arrest i Vejle og Den Smidtske Gård – en gammel købmandsgård fra 1799, er
blot to af Midtbyens mange hyggelige mødesteder.
Der er mange flere udendørs caféer på gågaden,
ved åen og i de små gader omkring bymidten.

Jacob Gade født i Vejle
Jacob Gade – ham med Tango Jalousie, der hører
til en af de mest spillede melodier i hele verden –
blev født i Vejle. Jacob Gades Stræde og Hotel Jacob
Gade er opkaldt efter bysbarnet.

En kunstner for hver bro
Åen, der løb under Dæmningen i Vejle by, er frilagt
og snor sig nu gennem byen. Rækværket på de 7
broer over åen er dekoreret af anerkendte kunstnere, én for hver bro, og de kommer fra New York,
Norge, Israel, Schweiz, England, Holland og Danmark.

Dyrk Vejle i en baghave
Elsker du hjemmedyrkede grøntsager og smukke
blomster ? Men har du ikke plads, fordi du bor i en
lejlighed ? Så bliv medlem af foreningen Dyrk Vejle,
der har masser af havekasser foran Spinderihallerne.
Dyrk Vejle arbejder på at skabe flere byhaver rundt
om i Vejle.

Ny bydel vokser frem
– og udsigten bliver mere spændende fra Bølgen
Af Carsten G. Johansen
Fra stuevinduet i Karen og Kaj Kohaves lejlighed i
Bølgen udfolder sig et panorama over hele den indre del af Vejle Fjord. Og det begejstrer til stadighed
parret, selvom de efterhånden har boet på adressen
i syv år.

Ud på fjorden
Karen og Kaj kastede sig begge over kajaksporten,
da de flyttede fra deres tidligere hus i Bredballe og
ind i Bølgen. På grund af en skade i Kajs skulder svinger de ikke længere pagajerne men foretrækker at
spille golf. Og det giver jo mere plads til de mange
andre, der hver dag boltrer sig på fjorden.

Vidste du ...
Bølgen er tegnet af
arkitekt Henning Larsen
og har vundet flere priser.
Bygningen er inspireret af
bakkerne og bølgerne ved
Vejle Fjord.

– Alle søsportsaktiviteter er efterhånden samlet
hernede i nye klubhuse  : Roklubben, Den Flydende Kajakklub, sejlklubben og motorbådklubbens
kontor. Og de fleste skal forbi her neden for vores
vinduer, når de er på vej ud på fjorden. Der er et
fantastisk liv ude på vandet. Et fantastisk skue, siger
Kaj.
– Den anden morgen var der fuld af folk i dykkerdragter nede på broen ud for Bølgen. Vi sad og fulgte med, da de hoppede i én efter én. Her er altid
noget at kigge på, siger Karen.

Meget at følge med i
De fleste af Østerbos og Pension Danmarks beboelsesejendomme har allerede rejst sig, og det samme gælder Den flydende kajakklub og Klubøen.
Stik modsat Bølgen imod syd vokser de eksklusive
lejlighedsejendomme på Havneøen frem, og ude
i havnebassinet rejser sig Olafur Eliassons bygningskunstværk, der skal fungere som domicil for Kirk
Kapital.

Fascinerende aktivitet
Da Karen og Kaj flyttede ind i 2009, lå Bølgen som et
ensomt monument over Vejles ambitioner for havnen i fremtiden.

Kaj er altid parat til at finde sin mappe med arkitekttegninger og avisudklip for området frem, og Karen
bekræfter, at parret holder meget af at følge den
udvikling, som har udfoldet sig på alle sider af deres
bolig, lige siden de flyttede ind.

Noget af det, der tiltrak os, var at vi er helt tæt
på naturen – fjorden og Nørreskoven – samtidig med, at vi bor meget nær på byen og på
indkøbsmulighederne, siger Kaj Kohave. Hverken han eller Karen kunne vide, at resten af
byen ville flytte nærmere. Eller at udsigten fra
deres gulv-til-loft-vinduer ville ændre sig meget
mere end blot bøgetræernes årlige cyklus på
de skovklædte skråninger.

– Det er klart, vi følger meget med i de nye ting,
der sker hernede. Det gør alle i Bølgen vist. Og vi
fornemmer, at alle synes, det er spændende, siger
Karen.

– Aktiviteten hernede er noget af det, der fascinerer. Der kommer stadig store skibe ind i til erhvervshavnen i den anden ende. Og byggerierne
er bare med til at gøre det mere spændende, siger

Ny bydel vokser frem
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– Vi bliver en del af en helt ny bydel med 1.500 indbyggere. Hvor tit oplever man det? Man kan godt
forstå, at så mange kommer forbi hernede for at følge udviklingen eller gå en tur og spise deres madpakke ude for enden af molen. Der er jo noget for
alle i byen hernede, siger Kaj.
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Karen og Kaj Kohave var nogle af de første, der flyttede ind i det arkitektoniske mesterværk Bølgen. Herfra følger de udviklingen
på havnen. Og glæder sig over det.

Karen Kohave. Trafikken på broen er med til at skabe
liv på alle tidspunkter af døgnet – og det oplever vi
som noget positivt.
– Vejle har fået en helt ny profil. Der kører mange
tusinde mennesker forbi deroppe hver dag, og de

får et billede af en by, som flytter sig i en meget
positiv retning. Når man tænker på, at hele havneprojektet faktisk blev planlagt midt under en tung
finanskrise, så bliver jeg glad for, at Vejles erhvervsliv og politikere var så dygtige og havde så store
visioner, siger han.

Vejle by
– har vendt sig mod vandet
Af Carsten G. Johansen

Vidste du ...
Vejle er kendt for
arkitektur i verdensklasse
– ikke mindst på grund
af „Bølgen” og Olafur
Eliassons kunstværk.

Mennesket har altid stirret ud over de blå bølger i sin
søgen efter nye idéer. Mødet mellem vand og land
repræsenterer et delta, som hvirvler de faste tankemønstre op og skaber forandring. Skaber drømme
og visioner.

Det har hele tiden været en forudsætning for planerne at bevare og udvikle erhvervsområdet i den
sydlige ende af havnen. Værne om erhvervet og
sikre velstand og arbejdspladser. Og samtidig give
atmosfære og miljø i fjorden med skibstrafik.

Når man står i bunden af Vejle Fjord og kigger ud
mod havet, er det let at blive betaget af de lysegrønne, træklædte bakker, som omgiver Vejle og solens
farverige blink på den krusede overflade. Følelser og
tanker leger kispus med hinanden, indtil man når en
fornemmelse af udsyn og overblik. Inspiration, kaldes det nogle gange.

Lystbådehavnen er udbygget med en ny, bred mole,
og sejlklubben og motorbådsklubben er flyttet ind
i splinternye lokaler på Klubøen sammen med
Remouladen (Danmarks bedste frokostrestaurant
2012). Og ved siden af ligger Den Flydende Kajakklub og vugger på bølgerne, mens både motionister og Team Danmark-roere padler ud og ind.

Bliver man stående og kigger sig til siden, er det tydeligt, at andre har stået her før. Og at de også har
tilladt deres tanker at vokse sig store. Nye bygninger er skudt op, og andre er brudt ned til grunden.
Kraner og tunge maskiner knokler i det tungeste
gear for at skabe nye rammer. Rammer som skal
udfyldes og benyttes af mennesker.

I den ene ende af havnefronten vokser Olafur Eliassons bygningskunstværk frem, og i den anden ende
er den unikke boligejendom Bølgen ved at vokse sig
stor til fem bølger.

I mange år vendte Vejle ryggen mod vandet.
Men industrisamfundet ændrer sig til et videnssamfund, og det betyder, at byen skal forandre
sig til den nye situation.
I dag er havnefronten gjort klar til at modtage byens borgere – som beboere, som sportsfolk og
som mennesker, der bare har lyst til at tilbringe
deres fritid tæt på vandet. Så de også kan mærke
suset og suget fra én af Danmarks smukkeste udsigter. Så de også kan tænke stort og gribe ud efter
de mange muligheder, de har som indbyggere i
Vejle.
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Boligejendommene er det kit, som holder hele området sammen. En bred palet af både eksklusive
ejerboliger og skønne lejeboliger, for alle skal have
muligheden for at bo og bidrage til fortsat udvikling
ved fjorden. Mulighed for at se sollyset spejle sig i
de blide bølger – og byder store tanker velkommen  !
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1) Kirk Kapital A/S – nyt firmadomicil
Byggeriet opføres ude i vandet med adgang via
bro. Det nye domicil er tegnet af den internationalt
kendte kunstner Olafur Eliasson. Det vil indeholde
kontorer, repræsentationslokaler og en offentligt
tilgængelig stueetage. Forventes færdigt i 2017.
2) Ny lystbådehavn
Den nye lystbådehavn har plads til over 600 både.
Den nye mole er 270 m lang og 6 m bred og danner
ramme for events og oplevelser.
3) Klubøen
Huser Jolleklubben, Sejlklubben Neptun og Vejle
Motorbådsklub. Klubøen er en attraktion for hele
byen og gæsterne på lystbådehavnen med udsigtspunkt, træningsredskaber og restaurant på toppen.
4) HavneBO
119 lyse og energivenlige lejeboliger. Boligerne er
bygget som en åben karre, der viser ansigt mod
gaden og havnesiden, som åbner op mod parken.
5) Kanalfronten
111 købe- og lejeboliger fordelt på to byggerier :
Kanalhusene og Parkhuset.
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6) Havneøen
Her bygger Kirk Kapital A/S og AP Pension en flot
ny bebyggelse med ni boligtårne i et stort grønt
parkområde – lige ud til vandet. De første boliger
står klar i 2017.
7) Ny havnebro
Der etableres en bro mellem mole og havneø.
8) Flydende kajakklub
Her er anlagt lokaler til undervisning og formidling.
Kajakklubben har plads til ca. 225 kajakker.
9) Vejle Roklub
Omfattende renovering af bygningen – bl.a nye
hal- og opbevaringsfaciliteter. Roklubben har plads
til ca. 25 både.
10) Bølgen
De første to bølger blev bygget i 2009. De resterende
tre bølger indvies i 2017.
11) Ny pier
Der etableres en Pier fra Havneøen, som åbner, når
Havneøens første etape står klar.

12) Kanaltårnene
PensionDanmark bygger to tårne på 13 etager med
hver 44 boliger. De står klar ultimo 2017/primo
2018.
13) Skyttehushaven
100 år gammel folkelig have. Haven renoveres i 20162017 med hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Boliger til enhver lejlighed
– i byen, på landet eller i landsbyen. Vælg selv !

Hvis du vil Vejle, kommer du helt tæt på byen, naturen og alt det andet, der har værdi for dig.
Vi har noget for enhver drøm, uanset om du er til
fred og ro i skønne omgivelser ude i naturen, den
lille idylliske landsby med det tætte fællesskab, penthouse lejligheden i strandkanten eller det mere hektiske storbyliv med caféer og shopping.
Vil du gerne bo i noget af Danmarks skønneste
natur, så kan du bygge, leje eller købe.

Lej en bolig
Måske er du og din familie i tvivl om, hvor I gerne
vil bo. I ved måske ikke helt, om I vil leje eller eje,
og måske er I ikke klar til at slå rod endnu, fordi I lige
om lidt måske er på vej til en anden verdensdel eller
noget helt andet  !
Vidste du ...
Er du vild med at fiske?
Det er gratis at fiske på
udvalgte vandløbsstrækninger og søer i Vejle
Kommune.

Så er en lejebolig måske det helt ideelle for jer lige nu.
I Vejle Kommune er der i de sidste år bygget masser af nye attraktive lejeboliger – både private og
almene. Mange af dem er flotte arkitektoniske og
miljøvenlige boliger med en fantastisk udsigt. Nogle tæt på fjord og skov, i by eller på landet. Andre
centralt placeret ved havnen og i Vejle Midtby med
panoramaudsigt over byen, Ådalen og fjorden.
Kontakt en af vores almene boligforeninger eller en
af de private udlejere.

Boligforeninger

• Østerbo – www.osterbo.dk
Tlf. 79 43 25 00

• AAB Vejle – www.aabvejle.dk
Tlf. 75 82 77 00
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• Domea Vejle – www. domea.dk/vejle
Tlf. 76 64 67 50

• Lejerbo Vejle – www.lejerbo.dk
Tlf. 70 12 13 10
Du kan finde en samlet liste over boligforeninger
på www.vejle.dk/tilflytter

Køb en byggegrund
Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde
en byggegrund, der passer til dine ønsker. I hele Vejle
Kommune er der masser af både private og kommunale byggegrunde.
Alle de kommunale og mange af de private finder
du på www.vejle.dk/boliger.

Køb en ejerbolig
Ønsker du at finde en ejerbolig, kan du finde en
opdateret liste over boliger til salg på hjemmesiden
www.boligsiden.dk
Du er også meget velkommen til at kontakte en af
vores lokale ejendomsmæglere. De står altid parat
til at hjælpe dig med at finde den rette bolig, der
passer til lige netop dine behov.
Du kan finde en samlet liste over ejendomsmæglere
i Vejle Kommune på www.vejle.dk/tilflytter
Uanset om du er til leje eller eje, har vi masser af
muligheder i Vejle.

Livet på 17. etage
Der er en fantastisk udsigt ud over byen, havnen og
Vejlefjordbroen fra tagterrassen i Den Hvide Facet
– Vejles højeste bygning. Med sine 17 etager og en
samlet højde på 56 meter rummer Den Hvide Facet
både erhverv og ejerlejligheder. DR’s regionalstation
P4 Trekanten bor på 4. sal.

Landsbyer i øjenhøjde
Fællesskabet, nærheden og den fantastisk flotte natur. Det er de kvaliteter, der især tiltrækker borgerne
i de 45 mindste bysamfund i Vejle Kommune.

Boliger med udsigt
Bredballe, som ligger på en skråning med en fantastisk udsigt over Vejle Fjord og Munkebjerg, er et
smukt boligområde på solsiden og med mange liebhaverboliger. Her ligger nogle af Danmarks flotteste
og dyreste villaer.
Tirsbæk Bakker er en helt ny udstykning – en landskabsby, som bliver nabo til Bredballe, og med både
ejer- og lejeboliger.

De fem Søstre
Er navnet på et af de nye unikke boligprojekter i
Vejle med 240 lejligheder fordelt på fem tårne. Det
er meget attraktivt at bo i Søstrene ved Sønderåen,
der tilbyder en fantastisk udsigt ud over Vejle by,
Ådalen og fjorden.

Vejle – midt i Danmark
– få minutter fra resten af verden
Vejle har en fantastisk beliggenhed – lige midt i
Danmark. Vi er omgivet af motorveje, så det er let
at komme til og fra Vejle, hvis du skal på job eller besøge familie og venner andre steder i Danmark. Vi
har også gode togforbindelser og kan komme til København på 2½ time.

Vidste du ...
I Vejle kan du nå over
500.000 arbejdspladser
inden for en times kørsel.

Der kører tog fra både Vejle, Jelling, Give, Thyregod,
Brejning og Børkop. Flere hurtigbusser stopper også
i Vejle på vej til København.
Billund Lufthavn ligger lige i baghaven og kan sende
dig direkte ud i næsten hele verden.

500.000 arbejdspladser
De mange motorveje, tog og busser betyder også,
at du inden for en times kørsel fra Vejle har adgang
til over 500.000 arbejdspladser. Alene i Vejle er der
næsten 50.000 arbejdspladser, og der kommer hele
tiden flere til. Det betyder også, at hvis du vil skifte
job eller bliver ledig, så er der store chancer for hurtigt at finde et nyt job.

3. største konferenceby

Vidste du ...
Vejle er en del af
Trekantområdet Danmark
– produktionscentrum og
et af landets mest
handlekraftige og innovative erhvervsområder.
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Vejles beliggenhed, smukke natur og masser af hoteller og konferencefaciliteter betyder også, at vi er
Danmarks tredjestørste konferenceby efter København og Århus – målt på hotelovernatninger. En lang
række hoteller- og konferencesteder arbejder sammen i „Meeting Vejle“ om at give gæsterne den bedste oplevelse. Vi kan tilbyde en lang række store attraktive hoteller og konferencecentre, uanset om du
vil holde konferencen i hjertet af byen med adgang
til byliv og shopping eller vil omgives og inspireres af
Vejles skønne natur f.eks. ved fjorden eller i Ådalen.
I 2015 blev Spektrum – en super moderne og fleksibel konference- og idrætsarena indviet. Spektrum
ligger i tilknytning til DGI-Huset.

DET BEDSTE STED AT BO OG LEVE

International by
I marts mødtes 150 internationale medarbejdere
med ægtefælle og børn til „International Spring
Reception“ i Spinderihallerne. Vejle har mange internationale medarbejdere, der arbejder i vores store
virksomheder, f.eks. Siemens Wind Power, Lego og
Vejle Sygehus. Derfor tilbyder vi i Vejle mange aktiviteter for internationale familier, f.eks. internationale saloner og internationale karrierearrangementer.

Vejle er også trekantet
Trekantområdets festuge. Madværket. Europas største iværksætterevent. Internationalt mødested. Produktionscentrum. Fælles kommuneplan. Det er blot
nogle af de aktiviteter, som Trekantområdet Danmark
arbejder sammen om. Kommunerne er Vejle, Billund,
Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Haderslev.

Medlem af 100 resilient cities
Vejle er den eneste skandinaviske by, der er medlem
af Rockefeller Foundations internationale netværk
100 resilient cities sammen med byer som London,
Paris, Los Angeles, New York City og San Francisco.

Job
i Aalborg
2 timer

Job
i Aarhus
45 min

Job
i Esbjerg
75 min

En aften
i Operaen
2½ time

Job
i Billund
35 min
Job
i Odense
45 min

Vejle
En
weekend
i Hamborg
3 timer

Høj trivsel og fokus
– en skole i bevægelse
Vejle Kommune har en bred vifte af forskellige folkeskoler, 28 i alt. Vi har ikke lukket de små skoler, og det
betyder, at der er både små og store skoler, by- og
landsbyskoler fordelt over hele kommunen. Derudover har vi 6 friskoler og 6 privatskoler i kommunen.
Vi har stor erfaring med at udvikle skolerne. Længe
inden skolereformen blev vedtaget, begyndte Vejles
skoler at arbejde med nogle af de samme principper.
Vi „genopfandt“ folkeskolen. Det skete i projekt „Skolen i Bevægelse“, hvor elever, lærere, pædagoger og
ledelse gik sammen om at udvikle fremtidens skole.
Skolerne har bl.a. arbejdet med at åbne skolen ud
mod verden og haft fokus på at styrke elevernes
mod på og lyst til læring.
Skolerne har meget forskellige profiler. Nogle har
fokus på eliteidræt. Andre på innovation, talentudvikling, kunst, håndværk og design eller digitalisering. Skolerne arbejder også meget med forskellige
læringsstile tilpasset børnene. Mange skoler arbejder med alternativer til den traditionelle klasse og
med kontaktlærerordning.

Fra folkeskole til faktura

Vidste du ...
At Tandplejen i Vejle
Sundhedshus er Danmarks
største kommunale
tandlægeklinik med 32
tandlægestole.

Vejle Kommune er en af de få kommuner, hvor folkeskolen er skrevet ind i erhvervspolitikken. Iværksætteri begynder i folkeskolen. Det er der lysten til
at få gode idéer og starte sit eget op bliver født. Vi
har derfor meget stor fokus på innovation og iværksætteri i vores folkeskoler.
Vi er f.eks. en af de kommuner, der har flest elever
med i den årlige Edison konkurrence, hvor eleverne arbejder med produktudvikling og innovation.

Digitale skoler
Vejle satser massivt på IT i folkeskolen. Strategien
handler om at udvikle it-kompetencerne blandt sko-
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lens personale og gøre it til en helt naturlig del af
elevernes hverdag.
Derfor vandt Vejle Digitale Skoler også Digitaliseringsprisen i 2014 for at udvikle og implementere
nye undervisnings- og læreformer.
Det nyeste projekt er, at Vejles skoleelever skal lære
at kode. Vi har indledt et samarbejde med Københavns Kommune og virksomheder i IT-Branchen, og
Coding Class kommer til at indgå i en række fag.
Vores skoler var også hurtige til at bruge iPads i undervisningen. Midtbyskolen var således med i det
første forskningsprojekt, hvor forskere på Ålborg
Universitetscenter fulgte eleverne i 7. klasse de første 100 dage med iPads.
Vi har også sammen med andre kommuner, danske
og udenlandske universiteter m.fl. været med til at
udvikle det såkaldte Fablab@school, som har et
laboratorium i Spinderihallerne. Det skal bl.a. inspirere eleverne til at bruge nye digitale teknologier og
give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelige problemer.

Næsthøjest trivsel i landet
Læring forudsætter høj trivsel. Og det har vi på vores skoler. Trivslen er i top – vi har den næsthøjeste
trivsel i Danmark, og karaktererne stiger.
„Vejle vil skabe de bedste læringsmiljøer til børn,
unge og voksne“ står der i Vejles vision. Folkeskolen
er derfor også højt prioriteret i kommunens budget.
I de kommende år har byrådet afsat et tocifret millionbeløb til et fagligt løft af folkeskolen. Derudover
er der 34 mio. kr. til at udbygge skolen i Børkop, der
er et meget populært sted at bo for børnefamilier.

Undervisningen rykker ud

Vilde dyr i skolegården

Et softwareprogram og en vinylskærer var redskaberne, da 5. A på Novaskolen havde programmering
på skemaet. Opgaven var at designe flotte spejlbilleder i fagene matematik og billedkunst. Undervisningen er en del af projekt Fablab@school og et
eksempel på, hvordan Vejles skoler arbejder med
folkeskolereformen.

Givskud Skole har fået skolen ud i samfundet og
samfundet ind i skolen i et samarbejde med Givskud
Zoo – Zootopia. Skolens elever og lærere bruger
Givskud Zoo – Zootopia som undervisningsrum, og
Givskud Zoo – Zootopia bruger feedback og produkter fra eleverne til fortsat at udvikle dyreparken.

Mest elevvenlige kommune
Vejle er kåret som Danmarks mest elevvenlige kommune 2014 på Danske Skoleelevers generalforsamling. Vejle fik prisen, fordi vi har været gode til at involvere eleverne i arbejdet med folkeskolereformen.

Feriepas i alle skoleferier
Når vores skolebørn går på vinter-, sommer- og efterårsferier, venter en masse aktiviteter. Alle skolebørn
fra 0.- 7. klasse får et feriepas, som giver dem adgang
til en aktiv ferie. Tennis, fodbold, tegning, drama,
dans, artisteri, cirkus, fotosafari, wrestling eller noget
helt andet.

Skole for de internationale
International School of Billund udvider løbende, og
skolen tilbyder pasning og undervisning for børn
mellem 3 og 16 år. Det er LEGO Fonden, der står
bag skolen.

Skoleelever bygger huse
3. klasserne på fem folkeskoler i Vejle skal lære at
bygge et hus i skala 1: 20. Hver af klasserne flytter undervisningen en dag til Syddansk Erhvervsskole. Over
fire år bygger de videre på huset. Hvert år kommer
12 nye klasser til, så der til sidst er 48 klasser med i
projektet. Det skal øge interessen for erhvervsskolerne. Vores folkeskoler har også adgang til fremtidens
teknologicenter med robotter.

Vejle
– med plads til alle børn
Vi lægger meget vægt på at have forskellige tilbud
til dig som forældre, hvis du har børn i alderen 0-6
år. Du kan vælge mellem vuggestuer, børnehaver,
integrerede institutioner og dagpleje, der alle er
fordelt rundt om i kommunen.
Det er vigtigt, at tilbuddet lever op til dine behov.
Derfor kan vores institutioner tilbyde fuldtidsmodul
eller deltidsmoduler på 25 eller 35 timer om ugen,
der kan tilrettelægges, så de dækker din families
behov.
Vejle Kommune giver også et tilskud pr. måned
til forældre, der ønsker at passe egne børn i alderen 26 uger indtil de fylder 3 år – dog max i et år.
Vi har minigrupper i nogle af vores daginstitutioner til børn, der har behov for en særlig indsats.
Og vi har selvfølgelig pasningsgaranti.
Vidste du ...
Vi har 5 skovhytter, som
daginstitutioner og skoler
kan booke.

Bufferbussen med det hele
Bufferbussen er en ombygget bus med garderobeskabe, toiletter, skabe til legetøj m.m. – ja faktisk en
rullende stue til en gruppe børn. Bufferbussen er en
fleksibel ressource til institutioner, der midlertidigt
har behov for mere plads. Den kommer til institutionen med chauffør, der samtidig er pædagog. Vi har i
alt tre bufferbusser.

Spotlight for børn og unge
Spotlight er titlen på en kulturfestival for, med og
af børn og unge en uge i september. I ugens løb er
der masser af aktiviteter på skoler og daginstitutioner rundt om i kommunen.

Find legebarnet frem
Vi har vi masser af legepladser i både skove og byer.
Boblepladsen – en digital legeplads på Nørremarken,
hvor man kan sende powerballs af sted til Esbjerg og
Odense. IT-legeplads på Volmers Plads. Fodboldgolf
i Givskud og Bredsten, træningspavillon ved Albuen,
aktivitetslegeplads i Gårslev, rulleskøjteanlæg i Givskud og vinterskøjtebane i Vejle. Legeparken Dragehaven, vikingelegepladsen i Jelling, et legeland og
en lang række skovlegepladser og multibaner. Se
mere på www.oplev.vejle.dk

Børn skal ud og sanse naturen
Børnene leger naturdetektiver og finder insekter.
Og så er der kapløb. Hvem kommer først – bænkebideren eller gåsebillen? Ødsted Børnehus har stor
fokus på, at børn skal ud i naturen og høre, dufte
og smage. Børnehuset har fra Nordea-Fonden fået
en biotop med 100 planter, som tiltrækker insekter
til det hjemmelavede insekthotel af paller, mursten
og naturmaterialer.
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Hatteteater hitter blandt børnene

Guld i økologi

Over nogle uger deltog 2.653 børnehavebørn i et
Hatteteater i Vejle Musikteater. Forestillingerne blev
sjove, overraskende og fantasifulde. Børnene inviteres til at tage en hat på og være med som skuespillere. Ud fra de hatte, der bliver valgt, skaber historiefortælleren spontant historier om f.eks. drager,
prinsesser, troldmænd og hjælper med replikker og
handlinger.

Der var guldfest i børnehaven Kolbøtten i Kollemorten, da glade børn, forældre og personale fejrede,
at institutionen som den første i Vejle Kommune
fik bevis på, at maden er mere end 90 % økologisk.
Det officielle Guldmærke blev overrakt på fødevaremessen Foodexpo i Herning af Fødevareministeren.

Udforsker robotter
Robotter var temaet på stuen „Gulerødderne“ i daginstitutionen Paddehatten. 16 børn i alderen 3-6 år
havde besøg af Familien Robot, som var sendt ud i
det blå. Hvad laver en robot, hvad hedder de, hvad
spiser de, og er de levende ? Det var spørgsmål, som
børnene i en 14 dages testperiode skulle finde svaret
på. Videnscenter for Integration besøger også andre
institutioner med Familien Robot.

Kunst, fællesskab og inklusion
Det går hånd i hånd for børnene i daginstitutionen
Kirkebakken. I 3 måneder samarbejdede vuggestueog børnehavebørn på tværs af grupper, køn og alder
om at lave portaler til fire indgangsdøre og udsmykke en ny plakatsøjle. Alle børn skulle opleve at være
en del af et eller flere fællesskaber. Kunstmaleren
Inge Lis Gaarsted har løbende formidlet kunst i børnehøjde i Atelieret.

Udlåner rugemaskiner
Vidste du, at daginstitutionen Troldebakken har et
børnelandbrug, som bl.a. udlåner rugemaskiner og
æg til andre daginstitutioner i Vejle Kommune? Der
var stor opbakning fra 19 institutioner i år, som skiftevis udrugede æg til stor begejstring blandt børn,
forældre og personale.

Masser af oplevelser
– og fritidsaktiviteter for alle
I Vejle kan du deltage i masser af oplevelser og
events året rundt. I samarbejde med private borgere, foreninger og erhvervslivet gør vi vores ypperste for, at Vejle er oplevelsernes kommune. Vi har
blandt andet det årlige arrangement ved Vejle Fjord
„Vild med vand“, Jelling Musikfestival, Vikingemarked ved Jellinghøjene, Munkebjerg Hill Climb, Danmarks største motionscykelløb Grejsdalsløbet, Børnekulturfestival, Vejle Ådal Halvmaraton og meget
andet.
Hvis du som tilflytter gerne vil have et nyt netværk,
kan det være en god idé at melde sig ind i en forening. Og vi kan tilbyde flere end 1.000 foreninger,
så der er noget for enhver smag. Vi kan tilbyde aktiviteter og fællesskab, uanset om du er barn, ung
eller voksen. Vi har aftenskoler, danseforeninger,
børne- og ungdomsorganisationer, hobbyforeninger, kunstforeninger, naturforeninger, sports- og
idrætsforeninger, teaterforeninger, ældreforeninger m. m.

Vidste du ...
At der er gratis adgang
til alle museer i Vejle
Kommune.

Vi byder også på en masse sportsfaciliteter – alt
lige fra idrætshaller, gymnastiksale, svømmehaller og multisale til fodboldbaner, golfbaner og
meget mere. Herudover byder vores ådale og
skove på fantastiske muligheder for løb og cykelsport. Danmarks bjergby nr. 1 er Vejle blevet døbt.

Vidste du ...
At Jelling Monumenterne
er UNESCO verdensarv

Idrætslivet er stort, og vi gør os umage for at give
vores sportsfolk de bedste faciliteter til træning.
Vi har desuden fokus på eliteidræt inden for en
lang række sportsgrene, og Vejle er også handicap-idrætskommune.
Find mange flere informationer om oplevelser, fritid og idrætsfaciliteter på www.oplev.vejle.dk
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Her blev Danmark født
Jelling-monumenterne med de to store høje, runestene, kirken, verdens største skibssætning og et
imponerende palisadehegn er blandt verdens mest
betydningsfulde monumenter og med på UNESCO’s
liste over verdenskulturarv. I dag tiltrækker det store
markerede monumentområde og det nye oplevelsescenter masser af gæster til Jelling. Hvert år kan du
deltage i bl.a. Vikingemarked og Sommerpicnic på
Monumentområdet ved Højene i jelling.
Her grundlagde Gorm den Gamle det danske monarki – med direkte linje til Dronning Margrethe II.

Økolariet – først i Europa
Økolariet er et spændende og meget attraktivt udstillings- og aktivitetscenter. De besøgende får på
en spændende måde viden om lokale og globale
natur-, miljø- og energispørgsmål. Økolariet har skiftende særudstillinger, og de er gratis.

Interaktivt dansegulv
Vejles Kulturhistoriske Museum er indrettet i smukke historiske rammer i Spinderihallerne. Her er der
lagt større vægt på oplevelser end på gammeldags
museumsformidling, og museet er fyldt med den
nyeste viden og teknologi, bl.a. et interaktivt dansegulv.

Vejle i udbrud
Kiddesvej – en af Vejles stejleste gader (21 % stigning) – er hvert år målet for Kongeetapen i PostNord Danmark Rundt – Danmarks største årlige
tilbagevendende sportsbegivenhed. Inden de professionelle cykelryttere indtager Vejle, er der masser af fest i byen. Vi håber at være startby i Tour de
France i 2019/2020.

Musik i øregangen

Nye festivals

Sommeren igennem lyder der musik overalt i kommunen. Give Open Air. Rock i Byparken. Skyttehuskoncerter og PikNik Party studiestartskoncert. Find
mange flere musikoplevelser på oplev.vejle.dk

Food Photo Festival og en international filmfestival
for dokumentarfilm på internettet er to af de helt
nye festivals i Vejle. Vejle har også et aktivt foto- og
filmmiljø, og flere nye spillefilm optages i Vejle.

Flyt ind i jernalderen

Danmarks 3. største musikfestival

I VejleMuseerne – Vingsted Historiske Værksted kan
familien bruge sommerferien på at leve, som man
gjorde i jernalderen. Resten af året er jernalderhusene beboet af skoleklasser. Man kan også nøjes med
at kigge på !

Det er såmænd Jelling Musikfestival med 90 bands
på seks forskellige scener.

Kunst for alle
Kunstmuseet rummer en af de største kunstsamlinger uden for hovedstaden. Museets kernesamling
er en omfattende samling af tegninger og grafik fra
1400-tallet til nutiden, bl.a. raderinger af Rembrandt.
Kunstmuseet er udvidet ved Kim Utzon Arkitekter.

Vild med Vand
I Vejle er vi så vilde med vores fjord, at vi hvert år
i august har „Vild med Vand“ på Lystbådehavnen.
Her syder og bobler Vejle Fjord af liv og aktiviteter
med fjordmarked, musik og optræden, madboder
og masser af vandaktiviteter.

Randbøldal
– kaniner, madklub og masser af ombygning
Af Carsten G. Johansen

Vidste du ...
Ved kommunesammenlægningen gav miljøministeriet Vejle ansvaret
for at passe på Rød Glente.
Bestanden er vokset til
omkring 10 par i
kommunen.

Valdemar ligger på ryggen i græsset, mens kaninen tøvende hopper nærmere.
– Hvis du ligger helt stille, skal den nok komme hen
til dig, opmuntrer hans mor, Lene Pilt.
Kaninanlægget er det nyeste nybyggeri på adressen
i Randbøldal, hvor familien Pilt efterhånden har boet
i 8 år. De startede med at ombygge huset, som tidligere rummede landsbyens telefoncentral – og de
er stadig i gang.
Familien er ud over Lene hendes mand Jakob. 7-årige Valdemar har en 4-årig lillebror, som hedder Kristoffer. Lene og Jakob stammer begge fra mindre
byer i Sønderjylland, men boede i Odense og arbejdede i Trekantområdet, da de på vej hjem fra et
familiebesøg kom igennem Randbøldal.

Nye sociale fællesskaber på rekordtid

– Vi ville rekognoscere i området for at se, om vi
kunne få lyst til at flytte tættere på vores jobs. Da vi
kom til Randbøldal, sagde jeg „Her vil jeg bo  !“. Jeg
faldt pladask for naturen med skoven på de stejle
bakker herude, fortæller Lene.
Fra sin havestol i solen slår hun ud med hånden imod
den grønne skovbakke, der afgrænser familiens store
have. Da familien Pilt første gang så det hus, de købte
blot 14 dage efter at have opdaget Randbøldal, var
det ikke sommer. Men tiltrækningskraften var lige så
stor.

– Med alle bakkerne og skoven er det jo et oplagt
område at køre mountainbike. Så vi er nogle mænd,
som ugentligt prøver kræfter med stigningerne,
siger han. Om vinteren er han med madklubben
„Madlavning for finere mænd“, som én gang om året
inviterer konerne til stor middag.

– Vi kom herud, da hele området var dækket med
et fint lag nyfalden sne. Vi var bare helt solgt ! husker Lene.

En af grundene til, at vi gerne ville bo i Trekantområdet, var, at der ligger så mange jobmuligheder inden for en beskeden afstand, siger
Jakob, der ligesom sin kone har en ingeniøruddannelse.
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Jakob arbejder med kvalitetsledelse på en produktionsvirksomhed og Lene med anlæg af nye veje.
Begge har skiftet job, efter at de er flyttet, men deres
transporttid har ikke ændret sig meget.
Efter otte år er Lene, Jakob og deres børn efterhånden godt flettet sammen med de øvrige randbøldalere.
– Før vi flyttede hertil, boede vi i flere år i et rækkehusområde med 200-300 huse. Efter kun 3-4 måneder, kendte vi flere mennesker her, end vi nogensinde nåede derovre, siger Lene.
Jakob nikker. Han er med i flere lokale netværk, og
det er let at få noget i gang herude.

Randbøldal er et specielt sted
– Randbøldal er et specielt sted, hvor vi passer på
hinanden og hjælper hinanden. Man er aldrig nervøs
for at lade børnene selv løbe hen til legekammeraterne. Da Valdemar for nylig væltede på sin cykel og
slog sig ret voldsomt, var der f.eks. med det samme
en af byens beboere, som samlede ham op og kørte
ham hjem til mor og far, siger Lene.
En anden, lettere tilspidset, episode var, da Lene
skulle føde Kristoffer. Jakob havde været til madklub
– med vin – så han skulle ikke køre bil. Derfor kørte
en nabo parret ind på fødegangen, mens en anden
passede storebror Valdemar. Naboskab handler om
mere end at slå græsset for hinanden – selvom det
også kan være en god hjælp, når eksempelvis en ældre nabo er hospitalsindlagt i flere uger.

Lene og Jakob Pilt har fundet deres perfekte hjem i Randbøldal en lille halv time uden for Vejle. Og deres bolig bliver bare bedre
og bedre – det skal de nok selv sørge for.

– Vi har alt, hvad vi kunne ønske os herude. Det er
også derfor, det stadig er sjovt at blive ved med at
lave nye ting på huset : Vi er ligeglade med, om vi
kan få investeringen tilbage ved et hussalg. For vi
skal ikke sælge. Vi skal bare nyde at bo her. Vi skal
bæres ud herfra, siger Lene med et smil.

Vejle ligger
– i Danmarks smukkeste og mest varierede natur
Vejle ligger i en bid af Danmarks smukkeste og mest
varierede natur. Langs fjorden maler bøgeskove
skråningerne grønne. Grejsdalen og Vejle Ådal slynger sig gennem landskabet. Fårup Sø og Rørbæk Sø
ligger idyllisk i bakket terræn. Og tværs gennem det
hele løber Hærvejen – fra Gudenåens og Skjern Å’s
udspring ved Tinnet Krat til plantagerne og det åbne
landskab med klitter ved Randbøl Hede. Spring ud
i det. På cykel, i kano eller på gåben. Stævn til søs,
sving golfkøllen, luft fiskestangen eller slå dig ned
på en af de børnevenlige strande.

Danmarks længste dal
Vejle Ådal er Danmarks længste tunneldal og indlandsisens prægtigste værk med brede enge, bølgende græsmarker og stejle skrænter med bøgeskove – og masser af pragtfulde udsigtspunkter. En
stærk historie knytter sig til Ådalen, og der er mange
fine cykel- og bilruter rundt i området til de mange
attraktioner.

Kongens Kær
Meget tæt på Vejle by er der skabt en sand naturperle med masser af gode naturoplevelser. Fuglelivet er meget rigt, og udsigten fra tårnet er som et
guldaldermaleri med de mange nuancer i naturen
og kvæget, der græsser.

Skulpturer i grusgraven
Egtveds æresborger, billedhuggeren Robert Jacobsen, omdannede den tidligere grusgrav i Tørskind
på kanten af Vejle Ådal til skulpturpark. Det skete
i tæt samarbejde med den franske skulptør Jean
Clareboudt.

Nu med bæver
Odderen stortrives overalt i kommunens vandsystemer. Og nu har den også fået selskab af sin fætter
med den flade hale. Bæveren blev i 2013 for første
gang set i den nordlige del af kommunen ved Kulsø. Vi har også Danmarks bedste havørred vandløb.

Vi bruger naturen mest

Vidste du ...
At Vejle Fjord og Ådal
er en del af Danmarks
naturkanon
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Vi elsker vores skønne natur. Og vi bruger naturen
meget mere end andre danskere. En undersøgelse
viser, at vi besøger naturen 57 gange om året, mens
gennemsnittet på landsplan kun er 41 naturbesøg.
72 % af borgerne i Vejle Kommune har været på tur
i naturen inden for den seneste måned mod kun
58 % på landsplan.
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Solbad i Klitten

Søer fyldt med mystik

Klitten ved Hvidbjerg Strand er den eneste klit på
den syd- og midtjyske østkyst. Navnet Hvidbjerg –
fra gammel tid Hvidbjerge – stammer fra beliggenheden ved den store hvide sandklit 27 m over havet.

Søerne bag klitterne i Frederikshåb plantage er et
vandområde fyldt med mystik. Det er altid spændende at komme ud til området og se, om der er
vand i søerne. Vandstanden svinger meget og følger grundvandet. Søerne kaldes Syvårssøerne, og
fortællingerne siger, at der går syv år imellem, at
der er vand i søerne.

Udgang til heden
Det nye Naturrum Kirstinelyst ligger på kanten af
Randbøl Hede og skal være med til at give borgerne
bedre adgang og mere viden om det fredede hedelandskab. Det rummer interaktiv udstilling, mødeog undervisningslokaler, udekøkken, shelters og rytterfaciliteter og en grejbank.

Grejsdalen skabt på 20 minutter
Det siges om landets dybeste og nok smukkeste dal
med stejle bakkeskrænter, at den blev skabt på 20
minutter, da isen smeltede, og smeltevandet pludselig brød igennem Grejsdalen. Her flyder nu Grejs Å.

Se havørrederne i øjnene
Hvad med en tur i kano på Vejle Å? Ved Vingsted
er der nyslynget åløb og gydebanker til fiskene, undervandskasse med mulighed for at studere havørreder, bålplads, shelters til overnatning, stier, broer,
kanopladser, borde og bænke og toilet.

Farverig gæst langs Grejs Å
Den 22 km lange Grejs Å udspringer i Fårup Sø, syd
for Jelling, og er ynglested for bl.a. isfuglen.

Vi har skam også klipper!
Grejs Klipper er rester af kildekalk (frådsten), som har
været brugt til kirkebyggemateriale i den tidligere
middelalder og mergling af marker i 18-1900-tallet.
Disse klipper er de eneste i Danmark udenfor Bornholm – man ser normalt ikke klipper stikke op fra
undergrunden.

Vejle som uddannelsesby
– attraktivt uddannelsesstrøg på Boulevarden
Vejle Kommune og uddannelsesinstitutionerne i
Vejle har i mange år haft et tæt samarbejde om at
skabe udvikling i Vejle.
Vi har skabt fælles faciliteter som Ungehus, Sundhedshus, Green Tech Center og et fælles Study Support Center. Vi arbejder videre med en sammenhængende infrastruktur, studieboliger og ikke mindst
visionen om et større fælles Study Support Center.
Vi fortsætter også med fælles arrangementer som
studiestartskoncert, fodboldturnering, Innovationsuge m.m.

Her udklækkes de unge talenter
I Vejle findes der over 6.500 videregående uddannelsespladser. Vi har masser af uddannelser inden
for bl.a. innovation, entreprenørskab, datamatiker,
social- og sundhedsvæsen og meget andet.
Kristian von Hornsleths stjerne er det nye vartegn
for et uddannelsesstrøg i vækst i området omkring
Boulevarden. Stjernen symboliserer både de mange uddannelser, og at uanset hvad du vælger, så
står verden åben og er fuld af muligheder.

Færdig med folkeskolen og hvad så?
Vidste du ...
Rødkilde Gymnasium har
sit eget DNA laboratorium,
hvor eleverne, som de første og eneste i Danmark,
skal arbejde med at dyrke
stamceller. Undervisningen
foregår i et tæt samarbejde
med Syddansk Universitet.

26

I Vejle kan du tage mange forskellige ungdomsuddannelser, så uanset om kompasset peger i retning
af økonomi, miljø, jura, handel, mekanik, sundhed
eller lignende kan du få en god start hos os.
Efter en veloverstået ungdomsuddannelse forlader mange byen og drager til de større byer for at
søge videregående uddannelse. Du behøver dog
ikke forlade Vejle for at læse videre. Der findes en
del videregående uddannelser i byen, så der er
gode chancer for at finde din drømmeuddannelse
i Vejle.
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Træning i skoleskemaet
Campus Vejle Sportscollege har lagt træning ind i
skoleskemaet. Fodbold, håndbold og landevejscykling er de største sportsgrene – men ikke de eneste.
Også golf, MTB, kano og kajak, voltigering, skydning,
dans og rugby er repræsenteret og flere kommer til.
Eleverne tilbydes bolig, madordninger og uddannelse på Sportscollege, så både sport, uddannelse
og socialt liv kan forenes.

Nyt Simulationscenter
Social- og Sundhedsskolen er i front, når det gælder
brugen af velfærdsteknologi. I skolens simulationscenter i Vejle får du mulighed for at afprøve de nyeste hjælpemidler på markedet og kan – ved hjælp
af teknologien – forberede dig på de situationer, du
vil opleve ude i praksis. Uddannelsen flyttede i 2015
ind i en ny bygning på 3.000 m² i tre etager med
tagterrasse.

Idea House fostrer iværksættere
Campus Vejles Idea House på Boulevarden huser
iværksættervirksomheder, som er startet af studerende. Idea House tilbyder faglig sparring om iværksætteri og topmoderne faciliteter, der kan bruges
24 timer i døgnet. Huset benyttes af studerende fra
Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle, University
College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt.
Erhvervsakademiet er flyttet ind med et helt hold
bachelorstuderende i innovation.

Nyt teknologicenter
Det nye teknologicenter på Syddansk Erhvervsskole
indeholder bl.a. en CNC-teknologizone og et robotbearbejdningscenter. Både industrivirksomheder,
medarbejdere og lærlinge i Vejle får gavn af centret.
Også eleverne i folkeskolerne får timer i det nye teknologicenter.

Multihal med springcenter

Computerspil attraktiv sportsgren

I efteråret 2016 indvier Rosborg Gymnasium & HF
en ny multihal med springcenter. Den indeholder
udover hal og springcenter også 3 squashbaner,
drama- og dansesale, nye omklædningsfaciliteter
og klatrevæg.
Rosborg Gymnasium & HF har også indrettet et
projekttorv med vindtunnel, 3-d printere og sandprojektor, som bruges til kreativ og innovative undervisning.

Elsker du computerspil, er den nye E-sportsklasse på
Campus Vejle Sportscollege måske det ideelle studievalg. E-sport er kæmpestort i udlandet og først
nu ved at vinde frem herhjemme. På Campus Vejle
Sportscollege kan du gå i en E-sportsklasse, hvor
du har de samme vilkår, som eleverne på de øvrige
sportsgrene. E-sport er ikke „kun” computerspil. Det
er også taktik, teamwork og strategi.

MedicoScience
MedicoScience – med fagene Fysik A, Biologi B og
Idræt C er en ny studieretning på Vejle Tekniske Gymnasium. Kombinationen af de tre fag er unik – og det
samme er de 485 timers tværfagligt projektarbejde.
Studieretningen giver adgang til en bred vifte af videregående uddannelser, og den er oplagt, hvis et
job som læge, sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut eller ingeniør står på ønskeseddelen.

Undervis og bliv lærer samtidig
Trainee-læreruddannelsen er foreløbig et samarbejde mellem Vejle Kommune og Læreruddannelsen i
Jelling. Her er du sikret ansættelse på en skole i 4 år,
mens du er under uddannelse. Det at du arbejder og
er en del af praksis, mens du læser til lærer, tiltrækker
rigtig mange. Læreruddannelsen i Jelling har oplevet
stor fremgang. Du kan også blive pædagog i Jelling.

EUX i Velfærd
Social- og Sundhedsskolen tilbyder en helt ny erhvervsuddannelse, EUX Velfærd, der også giver adgang til de videregående uddannelser. Ved at gennemføre EUX Velfærd får du både mulighed for at få
job som SOSU-assistent eller pædagogisk assistent
og de nødvendige fag til at søge ind på landets professionshøjskoler og universiteter.

Gymnasium med egen ø
Rødkilde Gymnasium ligger ned til fjorden, og noget af undervisningen foregår på den flydende kajakklub. De maritime aktiviteter spænder vidt fra
en marinbiologisk talentgruppe til sejlads i kajak og
matchrace og tilbud om dykkercertifikat og duelighedsbevis i sejlads. Gymnasiet deltager også i naturovervågnings- og havforskningsprogrammer. Det
nyeste initiativ er en Marinbiologisk Studieretning og
en årlig Nordisk Marinbiologisk Summerschool.

Louise Nielsen

Mobil : 21 81 04 36
Mail: bosaetningsguide@vejle.dk
www.vejle.dk/tilflytter

Brit Bagger Thorsø
Mobil: 29 74 61 17
Mail: britc@vejle.dk

Louise og Brit

– står klar til at hjælpe !
Kontakt Vejles bosætningsguide
Vores bosætningsguide Louise står
klar til at svare på tilflytternes spørgsmål. Og hun slipper dem ikke, før hun
har fundet svaret på deres spørgsmål,
uanset om det handler om børnepasning, skole, fritid, bolig eller noget helt
andet.

Kontakt Trekantområdets
partnerlivs-konsulent
Når nye medarbejdere flytter til området, står Brit klar til at hjælpe deres
ægtefælle/samlever med jobsøgning.
Vi har over 500.000 jobs inden for en
times kørsel, og Brit kan vejlede og
bygge bro til den brede palette af jobs
i hele Trekantområdet.

