
Fremtidsscenarie for Give  
– Fremtiden flytter ind i Give Søpark 
 

Der skal laves og udarbejdes en bosætningsplan for Give. Byen skal b randes som et 

attraktivt bosætningsområde og dette kan gøres således:  

 

- Etablering af et søområde med nye og attraktive boliger og byggegrunde - både privat og 

almennyttige boliger. 

- Det fælles idrætsprojekt skal falde på plads, så vi derved også kan blive attraktive for børnefamilier. 

- Attraktiv natur med Give plantage og Give ådal. 

- Motorvej fra Herning til Vejle + den kommende midtjyske motorvej.  

- Gode offentlige transportmuligheder – timedrift med tog til Herning/Vejle.  

- Offentlige transportmidler til gymnasier og ungdomsuddannelser i Vejle. 

- Stor folkeskole og gode daginstitutioner. 

- Gode handels- og indkøbsmuligheder og med attraktive specialbutikker. 

- Billige almennyttige/leje boliger til ældre tæt på handelsmuligheder.  

- Billige byggegrunde – der skal et godt/stort udvalg af attraktive byggegrunde. 

- Synliggørelse af Give – TV reklamespot, biografspot, boligmesser samt på diverse sociale medier og 

hjemmesider. 

- Rimelige priser på ejerboliger. 

- Godt naboskab/lokalsamfund – masser af muligheder i det midtjyske, hvor der er kort afstand til 

både Brande og Billund. 

- Give Turist & Bosætningsbureau. 

 

Give skal have eget Turist & Bosætningsbureau med kontor på Give torv, man kunne evt. starte med et 

skrivebord ved Give Avis. Bureauets budget skal være i niveau kr. 3 millioner om året, som bør kunne 

finansieres via 1/4 fondsmidler, 1/4 lokale kræfter, 1/4 Vejle kommune og 1/4 gennem salg af services. 

Turist & Bosætningsbureau skal sørge for at få Give på landkortet, og det kan gøres ved at brande 

ovennævnte fortræffeligheder ved byen/området. Bureauet skal sørge for, at brande Give som et attraktivt 

sted at bo. Give Turist & Bosætningsbureau skal markedsføre os, så vi kommer på tegnebrættet, når der 

skal købes byggegrund. Når de kommende tilflyttere kigger på boliger eller byggegrunde på de forskellige 

boligmesser, skal Give være markedsført som et oplagt valg, så vi derved bliver et større lokalsamfund som 

vækster i indbyggertal. Vi skal henvende os til den befolkning, som bosætnings kvalitet som i Vejle, men til 

en billigere pris – folk som ønsker at få naturen i baghaven i det midtjyske. 

I den nordlige del af Herning ligger intet mindre end en naturmæssig sensation, - den kunstige Fulgsang Sø. 

Inspirationen kommer derfra – en stor kunstige sø i Give vil give os en række attraktive byggegrunde rundt 

om søen. Det sælger at bo tæt på vandet og med en smuk udsigt.  Dette ville være oplagt for Give, for jord 

har vi nok af - vi skal vi have en sø med nogle attraktive boliger rundt om.  



 

 

 

 

 

 


