
Velkommen!

Årsmøde mellem 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 
og

lokalrådene i Vejle Kommune



Året der gik i
Udvalget for Lokalsamfund 

og Nærdemokrati 
2018 / 2019



Dine politikere i 
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati



Året der gik – i tal

Ildsjæle fik bevilliget støttet 

til 42 borgerprojekter via 

ULN. I alt 3.142.560 kr.

De 17 største projekter fik i

gennemsnit et tilskud på 174.856 kr. 

9 projekter søgt hjem gennem statens

Grøn ordning til i alt 1.842.215 kr. 

2 projekter søgt hjem via statens

Bredbåndspulje til en værdi af 4.292.002 kr. 

…..og vækst i bevillinger gennem 
Strakspuljen (projekter under 10.000 kr.)



året der gik..

Den store idé

”Grøn vision” i Grundet

”Briller” i Brejning 

”Ungehus” i Give





året der gik..

Parkourbane
Øster Starup sogn





året det gik..

Lejeboliger på landet
Leve livet, hele livet, 

i dit lokalområde





Borgerservice er blevet mobil
Fra den 11. juni kan du, en gang om ugen, besøge den mobile Borgerservice  i

Børkop, Egtved, Jelling og Give.

Her finder du os:

- Børkop, tirsdag kl. 10.00-13.00 (ved MarKant, Ågade 6)

- Egtved, onsdag kl. 9.00-12.00 (ved Roberthus, Tybovej 2)

- Give, torsdag kl. 9.00-12.00 (ved Huset, Rådhusbakken 9)

- Jelling, torsdag kl. 13.30-16.30 (ved Byens Hus, Møllegade 10)

Læs mere om den mobile Borgerservice på:  

www.vejle.dk/mobilborgerservice

http://www.vejle.dk/mobilborgerservice


året det gik..

Nye lokalråd 2019
i hver sin ende af kommunen

Nr. 31 Vandel
Nr. 32 Bredballe Strand



Nye lokalråd i 2019

Hilsen fra lokalråd nr. 32
Ole Harrit, 
Bredballe strands lokalråd



året der gik..

Aktiv parken Højen indviet
Robert Jacobsen historier

Erhvervsliv i landsbyer





og vi  har sammen skabt 

meget meget mere…



Og meget mere vi skabte ved fælles hjælp

• 22 lokalråd fik besøg og inspiration af Thyge Mortensen

• Frivillige gjorde skaterbanen i Jelling endnu større

• Uderum i naturen, ved Brandbjerg Højskole

• Vinding idrætsforening og hal skabte et aktivitetsrum

• Cykelstier, trafiklys, chikaner, busser, skoler, børnehaver, byggegrunde 
– er en del af det vi talte om

• Cafe Brejning – 100 frivillige driver ny café



Vejle Kommunes lokalsamfund 2019 i få ord

• Stærke og levende lokalsamfund

• Aktive borgere – lokalt initiativ

• Balance mellem by og land

• Vi løser opgaverne sammen

• Vi fortsætter den gode dialog


