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Flere lejeboliger i Give 

Jeg har tidligere skrevet med Jim Hoff, ang. manglen på specielt leje-lejligheder i Give – og 
gerne almene lejligheder via boligforeninger. Mine svigerforældre søgte med lys og lygte 
eher en bolig i Give for nogle år siden, da de egentlig gerne ville blive boende i Give og 
omegn, eher at have boet i Farre siden starten af 70’erne. 
 
Det eneste de kunne tilbydes, var nogle ombyggede lejligheder i Enkelunds nedlagte 
bolighus (ved siden af moFonscenteret) – og boligforeningerne havde INTET til leje – men de 
kunne blive skrevet op på en venteliste til en 2-3 værelses, med forventning indflytning om 
4-5 år. Deres boligsituation var akut – så de havde ikke tid til at vente, men var ivrige efter at 
flytte fra deres 270 m² villa, da de simpelthen ikke længere kunne klare vedligeholdelsen og 
trapperne i huset. 
 
Resultatet blev, at de flyttede til Brande… Jelling, Egtved og Billund var også på tale… 
Og jeg hører den samme historie igen og igen. Fint nok, at der er ved at blive bygget ejerlejligheder – 
men de færreste ældre (og helt unge) har råd Fl at sidde med en husleje på tæt ved 10.000 kr. om 
måneden. 
 
Da jeg skrev med Jim, var det faktisk ”De Fem Søstre” der blev brugt som eksempel, og jeg 
foreslog at man kunne ”rydde op” på Møllegade, og lave ”De Tre Møllehjul”. Den gang 
lavede jeg en situationsplan samt en visualisering af projektet – som dog ikke kunne 
offentliggøres, da jeg ikke har rettighederne til de fotos der blev brugt i visualiseringen. Men 
som indspark og inspiration kunne de måske anvendes? Eller man kunne spørge arkitekterne 
(ARKITEMA), om deres bygninger måKe bruges som ”collage” og inspiraFon? 
 
Vedhæftet er situationsplan, visualisering (meget grov og foreløbig som collage) samt en 
liste over potentielle udviklingsområder for lejeboliger i Give. Jeg har ikke checket med 
Kommune- og Lokalplaner, om det er muligt at anvende de tre angivne grund til boliger – 
Give Sygehus-grunden kan nok ikke anvendes, førend der laves et kommuneplan-tillæg og en 
ny lokalplan. Evt. kan der blive tale om en spændende ombygning af sygehuset, til boliger? 
 
Grundstykket syd for banen, kunne evt. bebygges med punkthuse, lidt a la Remise-højhuset i 
Brande – og med kobling Fl de to tunneler, så man nemt kan komme fra området og Fl 
centrum af Give. Grundene langs Søndre Ringvej kunne evt. også komme i spil – og igen – jeg 
har ikke checket ejerforhold, eller Kommuneplanen. Hvis man påtænker at udvide med 
boliger langs Søndre Ringvej, SKAL der gives mulighed for 1-2 dagligvarebuFkker, ti at dække 
behovet for boligerne på Hyldevang, Åsbjerg, Højvang, Amager, Ringparken, Vestervænget, 
Hestehaven, Grønborgparken og Søndervang – samt de nye boliger langs Søndre Ringgade. 
 
Problemet i dag med boligerne syd for banen er, at det er for besværligt at foretage sine daglige 
indkøb i Superbrugsen, NeKo og Fakta – da man ohest er nødsaget Fl at skulle køre med bil Fl 
indkøbsstederne pga. afstanden. Hvis midtbyen skal vitaliseres, skal der bygges økonomisk 
overkommelige boliger – specielt 



for ældre og unge par, evt. par med 1-2 børn – str. 75-115 m². Boligerne SKAL være 
beliggende i centrum/centralt i Give – og der skal være plads Fl parkering af min. 1 bil pr. 
bolig. Der skal indtænkes mulighed for opbevaring og opladning af elektriske scootere så 
boligområderne bliver ældrevenlige og tilgængelige for alle. 
 
Med venlig hilsen – og håber mit indspark kan bruges til noget. Vi risikerer at Give dør totalt 
hen – og jeg ved udmærket godt, at ovenstående forslag kræver pengestærke investorer, 
som kan se en forretning i byggeriet. Men de findes også – hvis blot de kan se mulighederne, 
og kan spotte en fortjenste ved at udbygge med lejeboliger i Give. 
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