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Tid til at blive færdig 
Nu er det tid til at projekterne skal gøres færdige frem 

mod årsskiftet, hvor de fleste har fået frist senest 1. 

november. Hvis du har udfordringer med at nå tidsfristen 

i dit projekt fra ULN, så husk at kontakte Lars Kastberg / 

Peter Sepstrup og få en aftale om hvad der skal ske.  

 

Mange af jer er i fuld gang med projekter som er bevi-

liget gennem kommunen. Der er en fantastisk aktivitet og 

udvalget forventer at udbetale cirka 3.000.000 kr. i år til 

17 projekter. Det er lokale ildsjæles energiske insisteren 

på at udvikle nye vigtige lokalprojekter, som gør det 

muligt at skabe så mange projekter på et enkelt år. 

 

  

Super udeområde ved Elkjær skolen i 

Grønbjerg  
Lokale kræfter har i samarbejde med skolen og Vejle 

Kommune realiseret et projekt til 680.000 kr. ved Elkjær 

skolen i Grønbjerg. Der er bygget ny legeplads, en BMX 

bane, en løbebane, en teltplads og muldtoiletter. Det har 

taget de lokale et år at gøre dette store projekt færdigt og 

nu står det klar til brug! Kig forbi og tjek det ud!  

 

Det er de sidste tilføjelser på et projekt i flere etaper der 

startede med udendørsforsamlingshus, svævebane, lund 

med frugttræer og shelters. Nu er området for alvor blevet 

til hele områdets udendørs mødested og forsamlingshus. 
 

 

Udvikling med lokalråd 
De fleste lokalråd er nu blevet kontaktet af vores konsu-

lenter fra DGIs afdeling for lokalsamfund med et tilbud 

om at holde et udviklingsmøde. Hvis du ikke har hørt fra 

dem og gerne vil have en aftale, så kontakt DGI 

lokaludvikling.  

Mail: Lise.Groenbaek@dgi.dk, mobil 40 19 87 41 

Læs mere: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-

dgi/konsulenthjaelp/udvikling-af-lokalsamfund#  

 

 

 

N Y H E D S B R E V 
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https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/konsulenthjaelp/udvikling-af-lokalsamfund
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Nye boliger på landet  
Økonomiudvalget har besluttet at støtte opførsel af 10 – 

15 almene boliger i fire forskellige landsbyer. I alt cirka 

50 nye lejeboliger på steder hvor kommunen vil fremme 

udviklingen af nye boliger.  

Økonomiudvalget har i samarbejde med Udvalget for 

Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) og 

Seniorudvalget sat tre initiativer i søen for at fremme 

udvikling og vækst på landet.  

 

ULN står i spidsen for et erhvervsarrangement den 13. 

november om ”Nye boliger på landet”. Firmaer der 

arbejder med udvikling af byggegrunde og byggeri kan 

tilmelde sig arrangementet hos pekse@vejle.dk. 

  

Seniorudvalget indbyder borgerne til en række 

arrangementer om seniorbofællesskaber på landet.  

 

Endelig står Økonomiudvalget i spidsen for en større 

boligkonference til foråret, hvor både private investorer 

og borgere skal arbejde med initiativer og ideer, der kan 

sætte gang i byggeri af nye boliger på landet i Vejle 

Kommune.  

 

Det fælles mål er at fremme tilflytning til landet og 

byggeri af nye boliger i hele Vejle Kommune og ikke 

mindst at skabe bedre muligheder for seniorer for at blive 

i egen bolig i deres lokalområde. 
 

 

Byvision Naturbyen – samarbejde 

mellem lokalråd 
Byrådet har den 2. oktober godkendt byvisionen for 

Børkop og omegn. Byvisionen om ”Naturbyen – en 

byklynge ved Vejle Fjord” indeholder bl.a. et spændende 

oplæg til at kommunen i højere grad ser lokalområdet 

som en helhed og til at udvikle et tættere samarbejde 

mellem lokalområderne. Lokalrådene i de fem byer i 

Børkop og omegn var meget aktive i forbindelse med 

byvisionen, hvor de arbejdede tæt sammen om bidrag, 

høringssvar og dialog med kommunen. 

www.vejle.dk/byvisionbørkop 

 

 

https://tilmeld.vejle.dk/875/
http://www.vejle.dk/byvisionbørkop
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Møderække for lokalråd i Vejle by 
Lokalrådene i Vejle by startede på en møderække om 

udvikling af dit lokalsamfund den 10. oktober. Den har 

fokus på de særlige udfordringer lokalrådene i Vejle by 

har; fra rekruttering, lokal synlighed til samarbejde med 

mange forskellige dele af kommunen. Det er Tyge 

Mortensen, Landsbyhøjskolen, som har ansvar for 

møderækken. 

 

Studietur 
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har været 

på studietur på Fyn og Sjælland. De så blandt andet på 

initiativer fra lokalsamfund, erhvervsudvikling i 

mellemrummet mellem borgere, kommune og erhverv, 

hvordan Camønoen (på Møn) blev udviklet af lokale 

kræfter, autocamperpladser, konceptbyggeri for 

lejeboliger i landsbyer og erhvervsudvikling i landsbyer 

og fik talt med borgere, politikere, projektejere og 

fageksperter.  

Hent studietursrapporten her efter 20. nov. 

 

Dialog med lokalområder 
Udvalget fortsætter sine møder med lokalrådene. Den 4. 

september var udvalgets ordinære møde henlagt til Skibet 

og blev indledt med et møde med Skibet lokalråd. Den 

24. september holdt udvalget fællesmøde med Bredsten 

Balle, Gadbjerg og Skibet lokalråd om fælles lokale 

udfordringer som led i udvalgets mål om at mødes med 

alle lokalråd.  

Referat af dagsorden ULN møde 4. september 

 

  

Tid til at tænke på 2020 
HUSK at vi forsøger at samle bevillinger fra Udviklings-

puljen for 2020 i januar måned. Hvis du går med tanker 

om nye initiativer i 2020, så skal vi have ansøgningen 

senest 13. december for at den kommer med i første 

ansøg-ningsrunde. Vi tager imod store, små, vilde og helt 

almindelige projekter. Vi lægger vægt på at de kommer 

hele lokalsamfundet til gavn og at der arbejdes sammen 

på tværs af foreninger. Spørgsmål om projekter og 

ansøgninger kan rettes til Lars Kastberg på 76 81 22 76.  

Udviklingspuljen: www.vejle.dk/lokal 
 

 

 

https://dagsordener.vejle.dk/#request.kriterie.udvalgId%3D8f4860e5-9b07-4124-a36b-291b831e84c6%26request.kriterie.moedeDato%3D2019-11-20T09%253A33%253A42%252B01%253A00
https://dagsordener.vejle.dk/vis/#2983d49b-1722-4b79-95b7-ce90c5e3c485
http://www.vejle.dk/lokal
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Kontaktpersoner:  

Lars Kastberg, Projektudvikler, Teknik & Miljø, LAKJE@vejle.dk, 76 81 22 76 

Peter Sepstrup, Projektudviklinger, Teknik & Miljø, PEKSE@vejle.dk, 76 81 22 75 

mailto:LAKJE@vejle.dk
mailto:PEKSE@vejle.dk

