
Fremtidsscenarie for Give 

 

Ideer som skal skabe rammer og vække yderligere interesse for byen. 
 

Bidrag fra medlem af borgernes byvisionsgruppe. 
 
Grundlæggende er der nogle paramenter som skal være på plads for at tiltrække interesse fra mulige nye 
TIlflyttere og ikke mindst investorer. For at skabe mere liv og aktiviteter skal der være en troværdig plan, at 
basere deres beslutninger på. 
 
Vigtige paramenter. 
Som kommunens næst største by og en placering længst mod vest i kommunen er det vigtigt at : 
A. Byen får tilført gode almene lejeboliger til familier. Gerne bygninger som adskiller sig lidt fra mængden ( eks. 
de fem søstre i Vejle.) Folk vælger omegns byer - da der ikke er ledige boliger. 
B. Flere bolig områder som Amager og Vestervænget. 
C. Flere byggegrunde skal modnes - og markedsføres - Priser i Give er virkelig interessante - kontra Vejle / 
Herning. 
D. Der skal modnes mere industri jord som støttes af markedsføring - Motorvej let tilgængelig. 
E. Kommunen skal udvikle en plan for de næste 10 år som markedsføres , på alle tænkelige måder. 
F. Der knyttes et budget til planen, som hensættes. 
 
Brand 
* Give markedsføres som Familien Give. 
 
Ideer som skal skabe rammer og vække yderligere interesse for byen. 
 
Kultur 
* Vi skal bygge videre på at udvikle vores image som kulturby. 
* Anlægget kunne indrages - opsætning af skulpturer - kultur festival - sådan at flere får interesse for deGe 
skønne område ( skulptur park ) 
* Anlægget kunne anvendes til nogle sommer koncerter ( forskellige musik genre ) naturligvis i mindre målestok. 
* Eventuel økonomisk hjælp TIl anlægget, TIl udvidelse at legepladsen - brugere : dagpleje / instuTIoner og 
private. 
* Huset kunne danne ramme om : Indkommen forslag ( Dernæst drømmer jeg om et folkekøkken ih. med Byens 
Hus, hvor der kan laves fællesspisning af overskudsvarer fra vores lokale forretninger jævnligt.) 
* Isskulptur festivallen skal fortsætte - måske en sommer festival i sammearbejde med kunsiorening og lokale 
kunstnere. 
 
Idræt. 
* Idræts akTIviter samles hurTIgst muligt i et område som der arbejdes på - gerne nogle flere konkrete 
beslutninger og lidt mere fart på dette arbejde. 
* I den forbindelse skal der naturligvis være en kunststohane TIl Give Fremad, de pibler jo frem i andre byer i 
kommunen med støtte. 
* En større hal i dette område ( ikke boxen størrelse ) men skal kunne skabe gode rammer for håndbold og vores 
division hold - måske mindre messer - musik / koncerter 
* Planen skal indeholde faciliteter TIl midre idrætsgerne - som gerne tilgodedes. 
* En svømmehal - TIl aldre aldre - undervisningsbrug TIl skole - genoptræning - fitness - o.s.v 
 
Turister. 



* Vi har rigtig mange turister i vort område, men vi er ikke særlig dygTIge TIl at få vores del af de muligheder det 
rummer for byen. 
* Vi burde kunne skabe grundlag for et godt hotel, måske udnyGe det gamle sygehus - resturent - cafe - møder 
o.s.v 
* Vi har alle muligheder for at skabe områdets bedste campingplads med hyGer og spetiille aGrakTIve akTIviteter 
i et natur skønt område - eler eventuelt flytning af fodbold - kan banerne indrages - gæster fra Legoland - 
Løveparken. 
 
Midtby 
* Der er afsat midler TIl at forny midtbyen, der er kommet flere indlæg herom. 
* Midtbyen har ingen appel efter 17.00 - områder lægger øde hen - ingen akTIvteter - så derfor en opfordring TIl 
de ansvarlige TIl at tænke akTIviteter og muligheder for at inddrage områder som for eksempel Gullestrups have. 
* Der er også flere facader i midtbyen som kunne trænge TIl et løft. 
* Muligheder for optræden, eks. scene - TIlskuere pladser - området kunne også være et område hvor folk kunne 
sælge overskudsting fra hjemmet- markedsplads fiskehandel o.s.v 
* Jo flere boligmuligheder - jo flere mennesker - jo bedre grobund for flere specialbuTIkker. 
 
Igen Markedsføring. 
* Jo bedre vi er TIl at fortælle / informere om muligheder og fordele ved Give, jo bedre - men det kræver 
kreaTIvitet / fokus , vedvarende fokus og ikke mindst midler TIl at kommunikere. 
Hvis nogen har lyst TIl at lave et TIlsvarende indlæg - skal jeg nok sørge for at sende det videre - så det indgår i 
behandligen hos Vejle Kommune. 
 
Med venlig hilsen 
Carsten Friis Pedersen 


