Noter fra Kick Off for byvisioner i Jelling – mandag den 24. februar 2020
Ca. 55 gæster fra Jelling
6 politikere: Jens Ejner, Gerda, Allan Martin, Kenneth og Morten
Forvaltning: Lisbet, Camilla, Peter, Charlotte og Mette (ref.)

Seniorer
Indret en bygning til seniorer hvor der kan være arbejdende værksteder, som fx trædrejning, knipling mv.
Levende værksteder
Seniorer som vikinger

Turisme - stolthed fornemmes
Øget turisme fx med museer/udstillinger om andre emner/perioder end vikingetiden.
Vikingetiden i nutiden
Flere turistattraktioner
Shelters udformes a la vikingestil fx på Anesminde
Petanque ved højene
Aktivere butikker, caféer osv. således man henviser turister/gæster til næste butik/oplevelse.
Butikker vise/formidle turisme (Her shopper du dine lokale souvenirers – methp)
Pakkeoplevelser
Flere offentligt tilgængelige toiletter
Musik på højene
Forlystelsespark lidt uden for byen (Fx som Astrid Lindgrens Verden)
Konferencefaciliteter
Samarbejde imellem turistattraktioner i Trekantområdet fx svømmehaller, Givskud Zoo, Lalandia, Legoland
osv.
Vandreturisme (Vandre Wonderland - methp)




Grejsdalsstien
Hærvejen
Ønske om sti til Fårup Sø

Kulturliv - stolthed fornemmes
For byen men også for gæster udefra og turister
Større koncert/foredrags navne
Skulpturen Vandstenen skal op igen – afventer VK
Flere udendørs sportsfaciliteter

Overnatning
Flere overnatningsmuligheder fx Jelling Byferie, vandrehjem, lejerskolelokaler.
UCL censorer overnatte i Jelling frem for Vejle Kommune

Infrastruktur - irritation fornemmes
Cykelsti mellem Jelling og Vejle
Opladning af el-cykel
Savner stier
Cykelstier
Sammenhæng mellem øst og vest, nord og syd.
Mobilitetsplan for Jelling
Infrastrukturen driller
Vejchikaner – grønne dvs. med natur – træer/planter
Stisystemer/wayfinding imellem butikkerne
Togovergang ved Fårupvej driller og generer især i morgentrafikken
Lad toget stoppe ud for Møllegade frem for Stationsvej, dermed opnås en direkte vej til monumentområdet
Grav jernbanen ned
Mere parkering ved hallerne. Alt ud over daglig træning giver parkerings problemer.

Fårup Sø- arrangement fornemmes
Kajakturisme
Shelters på/ved/i søen.
Sti omkring Fårup Sø.
Rutsjebane ned i søen

El-sejlbåde
Oplevelser omkring søen
Ejerskifte omkring søen kan give anledning til at forsøge igen.

Andet
Fællesskabets by før særligt omkring UCL – nu også andre
Inddrag tilflyttere
Bedre sammenhængende grønne områder
Ombygge/tilpasse halfaciliteterne i forhold til nutidens sportsdyrkning
Bymidten etape 2 realiseres
Er første vision færdig?
Færdiggøre ting omkring museet.
Randbebyggelse realiseres i vikingearkitektur
Omdan tidligere Fakta – aktiver stueetagen

