MED KUNST SÆTTER VI GIVE
PÅ VERDENSKORTET

→

I Give udvikler vi kunsten til nye højder og udfolder kunsten
i byrummet, i børnehøjde og blandt byens erhvervsliv. Kunst
danner os som mennesker, øger vores livskvalitet og skaber
engagement og nye fællesskaber. Kunsten gør Give speciel,
tiltrækker gæster og nye Givensere – og gør os stolte af vores by.
Med kunsten som ”drivkraft” skaber vi lokal udvikling og styrker
vores byidentitet. Med kunst sætter vi Give på verdenskortet!

ERHVERVSBY
MED VILJE

→

I Give har vi viljen til at blive områdets førende erhvervs- og
vækstby. Her bakker byen op og bidrager til gode rammer og
oplevelser for en stigende strøm af kunder og medarbejdere.
I Give dyrker vi talent og nytænkning – og tiltrækker nye
virksomheder. Højteknologi og erhvervsklynger kendetegner
udviklingen af vores virksomheder inden for service, detailhandel
og industri. I Give har vi nationalt og internationalt udsyn og
samarbejder med hinanden og verden omkring os.

GIVE
- FÆLLESSKABETS BY

→

I Give vil vi være kendt som Fællesskabets by. Vi holder
sammen, er rummelige og kan se styrken i mangfoldighed.
Vi tror på, at nære relationer har et enormt potentiale for
at skabe både større livskvalitet for den enkelte og mere
sammenhængskraft i vores by. Her deler vi gerne – og nye
fællesskaber - som f.eks. madfællesskaber, boligfællesskaber og
fællesskaber på tværs af alder - former vores liv og vores by.
”We leave no one behind”

GIVE
– EN STÆRK HANDELSBY

→

Handelslivet er byens hjerte. Vi skal udvikle nye
kundeoplevelser og butikskoncepter, så vi fortsat
kan være en stærk og livlig handelsby, hvor den
hyggelige bymidte lokker med caféer, leg, kunst
og spændende specialbutikker - og tiltrækker
kunder fra nær og fjern. I Give handler vi lokalt og
bidrager til udviklingen af vores by.

GIVE
- A REASON TO GO

→

Vi vil udvikle Give til en stærk og samlet
turistdestination for familier og events. Med
verdensattraktioner i baghaven, hyggelige
handelsgader, nye overnatningsmuligheder og kulturog naturoplevelser vil vi gøre Give til førstevalget når
oplevelser og overnatning skal gå hånd i hånd. Med
vores gode værtskab skal Give blive ”a reason to go”.

GIVE – GROBUND FOR
DET BEDSTE FAMILIELIV

→

I Give skaber vi grobund for det bedste
familieliv. Leg, idræt, aktive fællesskaber og
engagement i lokallivet skal præge vores by.
Med nærhed til handelsliv, arbejdspladser og en
fantastisk natur byder vi velkommen og tilbyder
familieboliger og byggegrunde med højt til
himlen. I Give skaber vi tid til det væsentlige.

10.000 GIVE

→

Give vil vækst. Sammen udbygger og udvikler
vi Give, så byen vokser til 10.000 indbyggere.
Det kræver en fokuseret indsats og langsigtede
investeringer i bymidten, i lejeboliger, i attraktive
udstykninger, i natur- og idrætsoplevelser, i en
styrket infrastruktur og i erhvervsområder med
kant. Give vil vækst – med vilje!

GIVE
– GO GREEN

→

Give skal ”Go Green”. Med grønne bystrøg, parker og
bynære naturområder giver vi sammen byen kvalitet
og nye muligheder for aktivitet. Give – ”Go Green” skal
være en stærk identitet, der skaber grobund for nye
fællesskaber, øget bosætning, turisme. Bæredygtighed
i børnehøjde, vedvarende energi og virksomheder med
bæredygtig produktion skal kendetegne Give.

