
Fremtidsscenarie for Give 

 

Ændringer af midtbyen der matcher udviklingstendenser  

Jeg syntes politikerne skal være visionære og modige og samtidig se det fakta i øjnene at en by som Give 

nok bør re-tænkes for i 2030 kan butikslivet være halveret. 

Derfor syntes jeg man bør overveje hvad man gør ved de forskellige zoner som Vestergade, Østergade og 

torvet så disse ikke bliver 5-1 gader (5 tomme, 1 butik) for så bliver byen altså grim. Et godt eksempel er 

Thyregods hovedgade som er et sørgeligt syn, specielt når jeg tænker 20 år tilbage hvor der var butikker på 

den gade. 

Vi kan næppe få butikkerne tilbage, men vi kan give tilladelse til at der må bo folk i de tomme butikslokaler 

på Vestergade og Østergade og så kan vi gøre en stor indsats på at holde torvet i live med butikker, flotte 

bygninger osv. 

Noget jeg faktisk nyder rigtig meget er den kunst og skulptur tanke som nogle folk i årevis har arbejdet med 

i byen. Jeg syntes det er megafedt for de små skulpturer der står rundt om i byen er lyspunkter som viser at 

her er der puls. Måske man kunne tænke noget mere ind i den retning så en by ikke nødvendigvis behøver 

at dø bare fordi butikkerne dør. 

Jeg blev meget forundret over at kommunen valgte at ligge Kulturhuset hvor det ligger i dag. De bygninger 

var helt perfekte til lejeboliger (noget der er akut mangle på i Give, se hvor få lejeboligannoncer der er i 

Give avis) og torvet ville have været det perfekte samlingspunkt for et kulturhus. På Torvet ville det have 

kunnet samle borgerne meget mere end i dag er tilfældet og om sommeren vil du få turisterne derind også. 

Det var på tidspunktet naturligvis en økonomisk billig løsning, men nu står vi så der hvor kulturhuset ikke 

rigtig er blevet integreret blandt den brede del af byens befolkning og Torvet falder sammen. Havde man 

dengang tænkt langsigtet og lavet den nødvendige investering ville vi have haft liv på torvet og 

skatteborgere i det gamle rådhus. 

Give er Vejle kommunes største by efter Vejle og der bor rekordmange mennesker i byen. Så Give har en 

rigtig flot fremtid, men det kræver at politikerne er visionære og villige til at investere. Her står Domea og 

er villig til at investere tungt i tre meget gamle og centralt beliggende bygninger som det ikke kan betale sig 

at sætte i stand og så siger kommunen fra. Domeas projekt ville løse to problemer 

1. Øget antal lejeboliger til nye og flere skatteborgere 
2. En ny facade på Torvet hvor det er attraktivt at være butik/restaurant 

Det ville være fedt hvis politikerne kunne tage de lange briller på og se 20 år ud i fremtiden. Skaber vi et 

godt fundament vil folk rigtig gerne bo i Give og med den attraktive beliggenhed ifht arbejdspladser, 

turisme og motorvej så er der basis for mange flere skatteindtægter fra Give. Gør vi det modsatte vil byen 

falde sammen og de unge vil rykke til Vejle, Herning, Århus og Give vil blive en økonomisk belastning for 

kommunen. 

 



 


