
Fremtidsscenarie for Give 

 

Her er lidt ideer til Give by... (Grøn midtby) 

 Lægge fruelundvej område ud til bolig områder i stedet for erhverv . 
o Det skal så alt sammen flyttes ned til de områder der er marker på ved motorvejen .  
o Der skal flyttes nogen ting ned nær motorvejen så folk får lyst til at kører af i stedet for at 

kører videre til Vejle eller Brande. 

 Få bygget en dejlig svømmehal. 

 Give alt på stadion området til camping pladsen. 

 Få væltet det gamle dalton og den gamle bilforhandler på Møllevej og få sat en ordenligt lydmur op 
mod jernbanen og så bygge nogle andels boliger eller ungdoms boliger.  

 Få udbygget Give rideskole så der kan holdes nogle store arrangementer . 

 Få lukket Enggade da den kun bruges som en hurtig smut vej. Og der bor mange gamle mennesker 
her. Domea kan så købe de to huse på Enggade og bygge nyt, magen til den store bygning overfor. 

      
      
 Og så mit største ide. 
Hele området ved Nytorv og torvet laves om til et stort fælles grønt område. Alle huse væltes , undtagen 
sparekassen og den gamle bank. De forretninger der er der kan genhuses i nogle af de tomme butikker på 
de to handels gader. Den gamle bank kan laves om til en stor bager med evt cafe og klub hus til unge i 
stedet for den gamle jernbane bygning. Den kan så laves om til at huse Give avisen. Boghandler kan flytte i 
den gamle bank på Østergade. Og profil optik kan flytte til Østergade ved siden af banken og restaurant 
Yang. Værtshuset kunne flytte over på Kroen i det gamle Proppen og bruge den gamle holde plads til ude 
område. 3D print kan flytte til Vestergade.  
 
Området skal indholde basket kurve fodboldmål . Legeplads til små børn. Rulleskøjte bane som så kan være 
is skøjtebane om vinteren. Og et dejligt overdækket område hvor studenter kan hænge ud og lave lektier 
og studere , få en øl og socialisere . Få flyttet petanque banen der ned også. Og et grill område og spise 
område.  
 
Så summer hele midt byen Fame af liv og hænger mere sammen. 
      
Håber det giver lidt mening og kan sætte nogle tanker i gang. 
      
     Mvh Henrik Vestergård 
 

  

 


