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En lang række af de foreslåede ideer forudsætter 
private investeringer, eller privat/offentlige sam-
arbejder, og en realisering er derfor også afhæn-
gig af, at der er private investorer, der vil indgå 
i projekterne.

Hvordan er visionsplanen blevet til?
Planen er et resultat af et samarbejde med det 
daværende Give Udviklingsforum og Vejle Kom-
mune, som startede i 2009 med møder og flere 
workshops.

Planen blev præsenteret på et borgermøde i for-
året 2011 og efterfølgende har den ligget på Vej-
le Kommunes hjemmeside og på Gives hjemme-
side under titlen: Strategi og handlingsplan Give 
Forslag 14.4.2011. Denne udgave er justeret og 
opdateret i 2013.

Forhold til kommune- og lokalplaner
Planen udspringer af Vejle Kommunes Kommu-
neplan, og konkretiserer og illustrerer kommu-
neplanens mål og rammer. 
Det vil blive vurderet i de konkrete projekter, om 
der skal laves en lokalplan som grundlag for at 
gennemføre dem, eller om det kan ske uden.

Bysamfundet i Give
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Give by i nord
Give by ligger i den nordlige del af Vejle Kom-
mune. Give er en af Vejle Kommunes centerbyer 
udenfor Vejle by. De øvrige centerbyer er Jelling, 
Børkop, Egtved og Vejle by. Vejle by er markant 
større end de øvrige og derfor den stærkeste 
vækstdynamo i kommunen.

Visionen for Give
Vejle Kommunes overordnede mål for centerby-
erne er, at de skal være lokalområdernes stærke 
knudepunkt i borgernes dagligliv. 
Give skal derfor udvikle sine særlige og unikke 
potentialer for at bidrage til kommunens og re-
gionens vækst og dynamik. Byens udvikling og 
tilbud skal ske i sammenhæng med byens op-
land. Give skal være ramme for nye attraktive, 
markante og vidtrækkende projekter og initiati-
ver, så byen bliver et spændende sted at bo og 
leve, at drive erhverv og besøge.

Give kan selv
Give er en by i vækst.
Den har en fin dækning af offentlig og privat ser-
vice, et bredt udbud af butikker og mange typer 
arbejdspladser. 
Give by er et meget aktivt og kreativt lokalsam-
fund, hvor Skulptur By Give, Open air arrange-
menter og museet m.fl. har gennemslagskraft 
ud over bygrænsen. 

En god placering
Byen ligger i en så tilpas stor afstand fra andre 
større bysamfund, at byen har gode muligheder 
for fortsat at udvikle sig som et stærkt og bære-
dygtigt samfund.

Vejle Kommune i vækst
Give by er som hele Vejle Kommune et vækst-
område. Vi har økonomi og viden til at udvikle 
vore områder med miljøvenlige projekter i høj 
kvalitet og med god arkitektur. Det skal afspejle 
sig i alle kommunens og private investorers pro-
jekter og handlinger.

Vi er stolte af Give
Give by er et trygt samfund/lokalområde at bo-
sætte sig i. Give by skal være særlig tiltrækken-
de for børnefamilier og seniorer. Byen skal også 
være attraktiv at investere i og at etablere nye 
virksomheder i. 
Det er vigtigt, at borgerne og erhvervslivet er 
stolte af og engagerede i områdets vækst og ud-
vikling. Give skal derfor have en klar og markant 
byprofil, lige som de andre centerbyer i Vejle. 

Vision og strategi – Give 2013

Hvad skal visionsplanen bruges til?
Vision og strategi – Give 2013, er en byudvik-
lingsplan for Give by.
Byudviklingsplanen er en visionsplan, der viser 
eksempler og muligheder for, hvordan Give by 
kan udvikles til en stærkere og flottere by.
Visionsplanen skal fungere som inspiration og 
motivation for borgerne, investorerne og Vejle 
Kommune, så der kan komme gang i byudviklin-
gen ud fra fælles mål.
Det er også en strategiplan, som fortæller hvad 
der bør satses på i Give, og hvordan indsatserne 
kan understøtte byens udvikling, så Give bliver 
en endnu bedre by at bo og leve i og en attraktiv 
og spændende by, hvor erhvervslivet vil investe-
re og turister vil besøge.

Muligheder for realisering
Det skal understreges, at visionsplanen ikke er 
vurderet i forhold til Vejle Kommunes budget, og 
der er heller ikke taget stilling til i byrådet, om 
de viste visioner skal søges realiseret. 
Det vil i givet fald ske på baggrund af konkrete 
projekter og prioriteringer.
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Indbyggertal 2012 

Vejle    52.356

Give       4.423

Børkop     4.774

Jelling     3.298

Egtved      2.228

Give, -nu med motor vej!
Give forbedrer sin placering i Midtjylland, når den 
nye motorvejsstrækning mellem Herning og Tre-
kantområdet er færdigbygget i 2013.
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GiVE i DaG OG MUliGHEDEr i FrEMTiDEn
Give Egnsmuseum

Kirken

SPOTlight Give

Anlægget

Sti under banen

Boligbebyggelsen på Solhøj

Give har store parcelhusområ-
der

Gullestrups Have 

 Handel 

 Grønne områder 

 Kultur oG fritid  BoliGer 

Torvet er byens samlingssted. 
I dag er det præget af trafik 
og korttidsparkering

Sti under banen forbinder 
boligerne i syd med midtbyen

Der er mange flotte gamle villaer 
i Give

Give er omgivet af 
marker og skove

Østergade, hvor Matas er flot renoveret

VestergadeVestergade er ensrettet og har parkering 
langs den ene side

Give by skal hænge sammen 
Give by er en stationsby, med mange historiske 
spor af den klassiske stationsby. Byen har en relativ 
åben og spredt bebyggelse. For at skabe en mere 
attraktiv by vil vi arbejde for, at bymidten fortættes 
og forskønnes, og at boligområderne kommer til at 
hænge bedre sammen via gode veje og stiforbindel-
ser. Byen skal knyttes bedre sammen med naturom-
råder, både i byen og i oplandet, så de bliver vigtige 
nærrekreative steder i borgernes dagligdag.

Give bymidte
Bebyggelse i Give bymidte er generelt af meget for-
skellig standard. Derfor skal der arbejdes med at 
hæve bebyggelsens kvalitet og at forskønne byen. 
Fortætning og omdannelse af ældre udtjente er-
hvervsejendomme til nye erhverv, handel og boliger 
mv. kan være med til at skabe nyt liv og nye byfunk-
tioner i bymidten og forskønne kedelige områder. 
Jernbaneområdet er et større byudviklingsområde, 
tæt på centrum og stationsnært, som er velegnet til 
kontorer og serviceerhverv, evt. også boliger.
En attraktiv by bør have markante bygninger i flot 

arkitektur, en velholdt bygningsmasse og en generel 
god kvalitet i byinventaret.

handel og bymiljø
Give er en god handelsby, men i stærk konkurrence 
med Vejle by og Billund og Herning.
Vi skal derfor arbejde for at Give bymidte bliver en 
mere attraktiv og velfungerende handelsby med et 
rart og hyggeligt bymiljø, der tiltrækker og samler 
byens borgere og giver liv og oplevelser. 
En by opleves som levende og spændende, når der 
er et tæt og koncentreret udbud af oplevelser og et 
godt og bredt udbud af butikker og opholdspladser i 
uderummet i form af pladser med bænke, cafeer og 
restauranter. 

Boliger i Give
Der er udlagt store arealer til nye boliger i Give by. 
Der vil kunne bygges mange nye byboliger via for-
tætning og omdannelse af ældre bebyggelse i by-
midten, men hovedparten af de nye boliger i Give 
vil blive bygget syd for byen. Boligbebyggelsen mod 

syd skal udlægges under hensyntagen til landska-
bets karakter og egenskaber. 

nye erhvervsområder og fornyelse i gamle
Give har flere erhvervområder, hvor der i det nyeste 
mod øst er store ledige arealer. Ved udbygning af er-
hvervsområdet øst for byen skal der arbejdes meget 
bevidst med overgangene mellem by og landskab. 
Erhvervsbebyggelsen mod motorvejen bør opføres, 
så den udgør en arkitektonisk og harmonisk helhed i 
en grøn zone, som giver et stærkt signal om et mo-
derne erhvervsområde.

kultur- og fritidstilbud
Give har et fint udbud af kultur- og fritidsfunktioner i 
byen. Der er imidlertid flere af disse funktioner, som 
måske skal flytte til andre steder i byen, og der er 
offentlige bygninger, som skal have nye funktioner. 
Det gamle rådhus, biblioteket, m.fl. er i spil. Byens 
kultur- og fritidstilbud skal løbende udvikles for at 
tilgodese de lokale behov. Der skal arbejdes for et 
nyt kulturhus.
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forslaG til indsatser:
•	 Der	skal	arbejDes	for	at	Give	miDtby	for-
skønnes	oG	fortættes	Gennem	huluDfylDninG	
oG	højere	bebyGGelser	oG	at	Der	blive	beDre	
sammenhænGe	 mellem	 miDtbyen,	 boliGområ-
Derne	 oG	 De	 rekreative	 områDer	 i	 byen	 oG	
oplanDet.

•	 Der	skal	 arbejDes	 for	at	 styrke	Detail-
hanDelen,	 veD	 at	 koncentrer	 oG	 forskønne	
byrummene	oG	bebyGGelsen	i	hanDelscentret.

•	 Der	skal	arbejDes	for	at	få	flere	attrak-
tive	byboliGer	i	miDtbyen	oG	GoDe	boliGområ-
Der	til	åben	oG	tæt-lav	boliGbebyGGelse.

•	 Der	skal	arbejDes	for	at	styrke	erhvervs-
livet	oG	tiltrække	nye	erhverv	båDe	i	miDt-
byen	oG	i	erhvervsområDerne.

•	 Der	 skal	 arbejDes	 for	 at	 unDerstøtte	
kultur	 oG	 fritiDslivet,	 så	 Det	 uDvikles	 oG	
tilpasses	De	lokale	behov. Give Elementer

 erHverv 

5Udviklingsområder



CEnTErPlan

attraktivt handelsmiljø
Det skal være trygt, rart og nemt at handle og at få 
flere byoplevelser i Give by. 

Give har et godt handelsmiljø med et bredt udbud 
af butikker i forhold til indbyggertallet, men det er 
vigtigt, at der arbejdes for at gøre handelsmiljøet 
stærkere og mere attraktivt. Forholdet mellem om-
sætning og forbrug er på 70% i 2008. 
 
Der er gode muligheder for at fortætte og forskønne 
midtbyen og dermed bidrage til at give en oplevelse 
af et større og mere hyggeligt handelsscenter, hvor 
kunderne og besøgende vil få lyst til at opholde sig 
lidt længere. 

Butikkerne skal ligge tæt sammen
når handelsområdet koncentreres, vil det opleves 
større og mere overskueligt. Butikkerne skal være 
interessante, unikke og have rigtig god service. De 
skal være gearet til konkurrencen fra Vejle, Brande 
og Billund. Butikkerne skal fokusere mere på kun-
degrupperne – måske børnefamilier - og på at være 

unikke, så kunderne tager til Give for at handle.

Butiksgaderne skal være trygge og hyggelige at 
færdes i. Derfor skal Østergade også være ensret-
tet med korttidsparkering. Østergade skal have en 
tydeligere grøn forbindelse ud til nørregade, som 
er gadestrækningen op til Byanlægget. Torvet skal 
være lukket for gennemkørende trafik.

torvet et naturligt mødested 
Et attraktivt handelsmiljø skal have gode og trygge 
mødesteder centralt i byen. Der skal være få, men 
meget attraktive mødesteder, hvor folk har lyst til at 
komme. Torvet bør have en cafe og restaurant, hvor 
det er lyst og rart at komme for alle. 

Torvet skal være byens naturlige samlingssted. Der-
for skal trafikken flyttes væk fra pladsen, og den 
skal omdisponeres, så den indbyder til mere liv og 
aktiviteter. 

Der skal kun være et centralt torv midt i byen, som 
fanger/knytter sig til de byfunktioner, som tiltrækker 

mange mennesker; butiksgader, kultur- og fritidsop-
levelser, cafe og spisesteder. i dag er der forvirring 
om Torvet og nytorvs status. nytorv er ikke et torv, 
men derimod en gade med mange forskelligt indret-
tede p-pladser omkring gaden. 

Gullestrups have tæt på torvet
rådhusbakken er forbindelsen fra Torvet til området 
ved Gullestrups have. Det skal være meget tydeli-
gere i belægning, beplantning, belysning eller andre 
visuelle elementer, at Gullestrups Have ligger midt i 
byen.

Gullestrups Have skal blive mere attraktiv at ophol-
de sig i. Haven skal indrettes til en park og et grønt 
åndehul i byen, som henvender sig til mange bru-
gere og evt. afspejler byens aktivitet og Give som 
skulpturby.

Der er mulighed for at etablere etageboliger i par-
ken. Boligerne kan bygges i op til 4 etager.

Give har 2 handelsgader, der begge støder op til 
Torvet. Her er det Vestergade, som er ensrettet 
og trafikmæssigt roligere end Torvet og Øster-
gade

Østergade er præget af trafik. Gaden kan ens-
rettes og gøres roligere og flottere

 HandelsGaderne 

Facaderne på hjørnet af Torvet og Jern-
banegade  kunne åbnes op og skabe mere 
kontakt med gaden      

Jernbanegades facader kunne åbnes op og skabe 
mere kontakt med gaden

 åBne facader 

Både Sportigan og bageren i Jernbanegade har 
tillukkede facader
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SPOTlight Give
Diagonalkroen kan med udeservering skabe 
mere byliv på Torvet

forslaG til indsatser:
•	 hanDelscenteret	 skal	 koncentreres	 om-
krinG	østerGaDe	oG	vesterGaDe,	torvet	oG	
nytorv.

•	 Der	skal	arbejDes	på	at	forskønne	oG	re-
novere	 bebyGGelsen	 i	 hanDelscenteret,	 oG	
Givecenteret	bør	ombyGGes/renoveres.	han-
DelsGaDerne	kan	strammes	op	meD	huluDfylD-
ninG	oG	åbninG	af	facaDer	moD	GaDerummet,	
oG	meD	muliGheDer	for	flere	byboliGer	over	
stueetaGernes	 butikker	mv..	Der	 kan	Gene-
relt	byGGes	i	op	til	4	etaGer	i	centerområDet.

•	 Der	skal	arbejDes	for	at	skabe	smukkere	
oG	 mere	 sammenhænGenDe	 byrum	 i	 hanDels-
centeret	 meD	 nyt	 byuDstyr,	 renoverinG	 oG	
freDeliGGørelse	 af	 torvet,	 ensretninG	 af	
østerGaDe	oG	renoverinG	af	centrale	parke-
rinGsområDer.

•	 Der	skal	arbejDes	 på	at	skabe	beDre	oG	
mere	synliG	sammenhænG	mellem	hanDelscen-
teret	oG	Gullestrup	have,	freDerik	Den	7.	
minDe	oG	anlæGet.

Nytorv er ikke et torv men en gade med parkering. 
Byrummet kan strammes op med mere bebyggelse 
og en sammenhængende parkering. Forbindelsen 
til Torvet bør forskønnes, og området kan gøres 
mere grønt

Stiforbindelsen til Torvet forskønnes

 de Grønne områder 

 forsKønne Byrum 

AnlæggetGullestrups Have
Frederik den 7. Minde åbnes for 
ophold

Fakta og Sparbank på Nytorv
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SPOTlight på Torvet

Vand i bevægelse fanger øjet 
hos de ældre og hele kroppen 
hos børn og barnlige sjæle

TOrVET OG nyTOrV

Forslag til bebyggelse ved Torvet, samt omdisponering af Torvets 
inventar

Forslag til bebyggelse på hjørnet af Torvet og 
Torvegade. Bebyggelsen bygges i skel mod gaden

Forslag til hotelværelser ved Diagonalkroen 
og opholdspladser ved Frederik den 7. Minde

Belysningen skal være med til at syn-
liggøre bymiljøer og bystemning

Lys i smøgen

BirkNielsen, Ålborg Midtbyplan

 tryGGe stiforBindelser 

 omdisponerinG af torvet Der er mange kulturarrangementer i Give

Torsdags Torvedag
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forslaG til indsatser:
•	 Der	skal	arbejDes	på	at	lukke	torvet	for	
GennemkørenDe	trafik	oG	DesiGne	et	nyt	torv	
meD	plaDs	til	opholD,	uDeserverinG,	torve-
hanDel	oG	kulturarranGementer.

•	 Der	skal	arbejDes	på	at	forbeDre	parke-
rinGsforholDene	 på	 nytorv	 oG	 samtiDiG	
stramme	 rummet	 op	 meD	 flere	 byGGefelter	
til	ny	bebyGGelse.	smøGen	mellem	torvet	oG	
nytorvs	 parkerinGsplaDser	 kan	 forskønnes	
oG	DermeD	binDe	områDerne	beDre	sammen.

•	 Der	skal	arbejDes	på	at	freDerik	Den	7.	
minDe	bliver	en	lille	Grøn	opholDsplaDs	meD	
bænke	oG	siDDeplaDser	på	kanten.

torvet og nytorv

 nytorv 

Forslag til bebyggelse på Nytorv og sammenfletning 
af parkering

Forslag til bebyggelse på hjørnet af Nytorv og Jern-
banegade. Bebyggelsen bygges i skel mod gaden

Torsdags Torvedag
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ØSTErGaDE

Mulighed for flere byboliger centralt i byen. 
F.eks. ved Hospitalsgade og Nørregade

Østergades udmunding mod Nørregade 
foreslåes renoveret

Give Centeret kunne udbygges mod Bøgetorvet og få en 
ny imødekommende facade med et moderne udtryk

En ny bebyggelse skal passe ind med den eksisterende

Østergade starter med en manglende butiksrække mod 
nord. Gaderummet skal strammes op, så det signalerer 
butiksgade og ikke villahaver

Skulpturby.dk er rigtig god til at 
få aktiveret oversete byrum med 
skulpturer. Det er en fornøjelse at 
gå på opdagelse i Give.
Skulpturerne bidrager til en foran-
derlig og dynamisk by

12



forslaG til indsatser:
•	 Der	skal	arbejDes	for	at	østerGaDe	frem-
træDer	som	attraktiv	hanDelsGaDe	meD	tiDs-
svarenDe	 byuDstyr,	 korttiDsparkerinG	 oG	
ensretninG	af	GaDen.

•	 Der	 skal	 arbejDes	 for	 at	 Givecenteret	
renoveres	eller	ombyGGes	til	et	tiDssvarenDe	
butikscenter.

•	 Der	skal	arbejDes	for	at	Der	kun	er	bu-
tiks-	oG	servicefunktioner	 i	stueetaGerne	 i	
hanDelsGaDen.

Give Centeret kunne trænge til et regelsæt, der rydder op 
i gadeinventaret.
En renovering af belægningen samt mere lys ved indgan-
gen ved Østergade kunne være en begyndelse

Arkaden er nydeligt renoveret. Indbydende, lyst 
og venligt. Gaderummet kan aktiveres endnu 
mereØstergade

 centrene 

Give Centeret kan udbygges mod 
Bøgetorvet
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VESTErGaDE OG GUllESTrUPS HaVE

ButiKKer i stueetaGen
forslaG til indsatser:
•	 Der	 skal	 arbejDes	 for	 at	 vesterGaDe	
fremtræDer	som	attraktivt	hanDelsGaDe	meD	
tiDssvarenDe	byuDstyr,	korttiDsparkerinG	oG	
huluDfylDninG,	Der	Gør	GaDen	mere	sammen-
hænGenDe	oG	harmonisk.

•	 Der	skal	arbejDes	for	at	stramme	byrum-
met	op	meD	ny	bebyGGelse	på	beGGe	siDer	lanGs	
råDhusbakken.	p-anlæGet	veD	råDhusbakken	
kan	overGå	til	bebyGGelse.

•	 Der	skal	arbejDes	på	en	plan	for	renove-
rinG	af	Gullestrups	have.	Der	er	flere	al-
ternativer	som	park	meD	forskelliGe	funktio-
ner	oG	meD	oG	uDen	ny	boliGbebyGGelse.

3 alternativer i: 

1: Gullestups Have BeByGGes med 
punKtHuse, oG den offentliG adGanG 

2: parKen renoveres oG indrettes med 
pavilloner oG leGeplads 

3: der ryddes op i parKens træer, så 
sKovpræGet forsvinder. 

Gullestups Have 

Gullestrups HaveGullestrups Have

I Vestergade ligger der flere 1-etagers bygninger, her er der 
mulighed for at bygge i 2-3 etager.
Huludfyldning og ombygning med butik i stueetagen og boli-
ger på de øvrige etager

Man kunne skabe adgang til Gullestrups Have 
fra Nettos parkeringsplads

Skulpturen for enden af Vestergade ville komme mere til 
sin ret med en lukket grøn baggrund

Vestergade har flere byhuse med beboelse i stueetagen. Bu-
tikslivet kan styrkes ved at omdanne Vestergades stueeta-
ger til butikker

Rådhuset kan sælges. Funktionerne kan flyttes til 
andre kommunale ejendomme i Give

Give by Night i 
Gullestrups Have
Foto: Give Avis
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GUllSTrUPS HaVE

aktiv park 
legeplads
skulptur

 vestergade og gUllestrUps Have
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GULLESTRUPS HAVE

       Bokseklub
      Folkedans
     Håndbold
    Bordtennis
   Gymnastik
  Volleyball
 Musikskolen

GIVE SKOLEN

     Bibliotek?
    Kulturhus?
   Skulpturer
  Aktiv park?
 Petanque?
Byliv

Boliger?
Rekreativt område?

ANLÆGGET

SØNDERMARKS SKOLEN
SØNDERMARKS HALLEN

GIVE 
FJERNVARME

Rideskolen?

GIVE EGNENS MUSEUM

SKOVLEGEPLADS

STADION

CAMPING

Give Open Air

Kultur- og borgerhus
Målet er at styrke og understøtte et attraktivt kultur- og fritidsliv. 
Et attraktivt udbud af kultur- og fritidstilbud er noget af det vigtig-
ste for et lokalområdes sammenhængskraft og tiltrækning. Kultur- 
og fritidslivet udleves bedst i de rigtige og tidssvarende rammer. 
Derfor skal Give have et nyt kultur- og borgerhus. 
 
Kultur- og fritidstilbuddene i kultur- og borgerhuset skal imøde-
komme flest mulige Give-borgeres behov. Kulturhuset skal inde-
holde bibliotek, og der skal være egnede faciliteter og rammer, 
som inspirerer, udfordrer og giver plads til aktive borgere i alle 
aldre, med alt hvad det indebærer af forenings-, kultur- og biblio-
tekstilbud.  Her skal være et kultur- og fritidsmiljø med ildsjæle, 
der skaber og udfører ideer og arrangementer, og samtidigt et 

miljø som ”føder” nye kreative og engagerede borgere.  Samlet 
set skaber det synergi og giver et levende kultur- og byliv.

Det gamle rådhus
Det gamle rådhus er i dag kulturhus og indeholder også lokaler 
til kreative foreninger. 

Stadion og idrætsanlæggene
Idrætsfaciliteterne, stadion og boldbaner bliver på deres eksiste-
rende placering. 

Det gamle teglværk som rekreativt område
Område ved det gamle teglværk har fine muligheder for at blive 
udviklet til et rekreative område med udgravning til en større 
sø. Højdeforskellene i området giver masser af muligheder for at 
indpasse forskellige idrætsgrene i området, samtidig med at det 
kan udvikles til et fantastisk rekreativt areal og evt. et nyt område 
med attraktive boliger.

Skulpturer og museet
Der er et rigt kulturliv i Give by. Museet samler mange menne-
sker omkring deres arrangementer, ligesom Skulpturby Give er et 
enestående initiativ, hvor hele Give by er en galleriudstilling med 
skulpturer til salg.

Biblioteket

Give Camping og Friluftsbad

Diagonalkroen

SPOTLIGHT Optog 

 Hvor sKal 
KulturHuset liGGe? 

 Hvor sKal de Bynære 
overnatninGer placeres? 

Turisme og overnatning
Campingpladsen har fået ny forpagter og forbliver ved stadion. 
Campingpladsen er 2-stjernet og har ca. 14.000 årlige overnat-
ninger.

Behovet for billige bynære overnatningsmuligheder skal fortsat 
overvejes. Der er reserveret mulighed for, at der kan etableres 
et motorvejsnært hotel i den sydlige del af erhvervsområde øst.

Biblioteket
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 forslaG til BeByGGelse på torvet 

Bibliotek?
Kulturhus?
Skulpturer
Aktiv park?
boliger? 
Byliv?

forslaG til indsatser:
•	 Der	skal	arbejDes	for	afklarinG	af	place-
rinG	af	et	kulturhus.

•	 Der	 skal	 arbejDes	 for	 at	 skulpturbyen	
Give	uDvikles.

•	 Der	skal	 arbejDes	 på	 en	uDbyGninGsplan	
for	teGlværksGrunDen	meD	sø,	sport	oG	re-
kreative	områDer	oG	evt.	boliGer.

 gives kUltUr og Fritid
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Haverne i Jelling - tæt-lav boligbyggeri

Bolig Bio Plus RavnArkitektur

Snerlehaven Kolding Ark-Teq

Komforthus Skibet - AART

 eKsempler på flotte 
moderne BoliGer 

BOliGEr i GiVE

Parcelhuset er en populær boligform. Men 
der er også andre muligheder for nybyggeri

Typisk murermester-

Tæt-lav boligbyggeri i GiveModerne boligbyggeri i Give

Moderne boligbyggeri i Give

Boligudviklingen i Give 
Parcelhuse – åben-lav og tæt-lav
Den største boligudbygning i Give vil ske syd for Sdr. 
ringgade, hvor der er udlagt store arealer. Der er 
ledige grunde i området syd for Sdr. ringvej. Der er 
en ny lokalplan undervejs ved Bregnhovedvej. Vest 
for Diagonalvejen er der ledige grunde i en ny ud-
stykning i Troldeparken. 

Boligområderne bliver udlagt tæt på natur og det 
åbne landskab og med grønne kiler imellem de en-
kelte områder. 

Byhuse - tæt og høj 
Der er også en stor rummelighed til nye boliger i Give 
midtby. i bymidten vil der kunne bygges højere og 
tættere og i tidssvarende kvalitet. Byggeriet kan ske 
i forbindelse med omdannelse af tidligere erhvervs-
bygninger, og ved at ældre ejendomme ombygges 
og udnyttes bedre. Et af de større områder, der kan 
omdannes, ligger mellem jernbanen og Torvegade. 
Desuden kan hjørnet af Østergade og Bøgetorvet 
omdannes/bebygges, ligesom der er mange andre 
lignende steder i byen, hvor det kan forskønne hele 
gadeforløbet, at huller i facaderækken bliver udfyldt 
og huse renoveret.
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Offentlige arealer

Indfaldsveje

Jernbanen
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Haverne i Jelling - tæt-lav boligbyggeri

forslaG til indsatser:
•	 Der	skal	arbejDes	for	flere	nye	byboliGer	
via	 ombyGninG	 oG	 renoverinG	 af	 eksiste-
renDe	ejenDomme	oG	i	omDannelsesomåDerne	
veD	alléGaDe	oG	syD	for	møllevej,	oG	evt.	i	
Gullestrups	have.

•	 Der	skal	arbejDes	meD	spænDenDe	uDstyk-
ninGer	til	nye	boliGområDer	til	åben	oG	tæt-
lav	boliGbebyGGelse	meD	store	Grønne	 fæl-
lesanlæG,	 nye	 boliGtyper	 oG	 meD	 fokus	 på	
miljøvenliGt	byGGeri	oG	friarealer.

 rammekort Bolig og oFFentlige Formål 19
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Energinet, Fredericia, Hvidt & Mølgaard Arkitekter

ErHVErVSUDViKlinG

Riis Campingplads

nyt stort erhvervsområde ved motorvejen
Der er udlagt et stort erhvervområde øst for Give 
by ud til den kommende motorvej og den nye dia-
gonalvej.
Mod nord er der byggemodnet erhvervsarealer til 
erhvervstyper fra klasse 1 til klasse 6. 

tykhøjetvej
i den sydlige del af Give Øst omkring Tykhøjetvej er 
et område udlagt til blandet erhverv. Tættest mod 
Give by er området til kontor og serviceerhverv, her 
kan der ligeledes placeres hotel. Syd for dette områ-
de kan placeres lettere industri. Øst for Tykhøjetvej 
og ud til den nye diagonalvej kan placeres lettere og 
tungere industri- og fremstillingsvirksomheder mv.

Butikker til særligt arealkrævende varegrupper
i Give er der plads til at etablere butikker til særligt 
pladskrævende varegrupper. Det gælder området 
ved Hjortsvang og Diagonalvejen. nye butikker skal 
placeres i tilknytning til de eksisterende butikker for 
at opnå en synergieffekt og tiltrække flere kunder. 

Butikker til særligt pladskrævende varegrupper om-
fatter forhandlere af biler, campingvogne, lystbåde, 
landbrugsmaskiner, tømmerhandler samt bygge-
markeder, der opføres i tilknytning til en tømmer-
handel og udgør en integreret del af tømmerhande-
len.

Hver enkelt butik må være max. 5.000 m2. 

De nye erhvervsarealer øst for byen tæt ved motorvejen

Vestas, Randers, Arkitekt CF Møller

Daka i Hedensted, Arkitekt CF Møller

PWC, Fredericia,  ID Arkitekter

 eKsempler på flotte BeByGGelser ved motorveje 

Fiberline,  Middelfart, Arkitekt KHR

Electrolux, Fredericia, ID Arkitekter

Tomax, Give

Sten og Billedhuggeri, Give

Erhverv i gamle villaer
Tinghuset på Allegade

Trolle Advokater, Fredericia, ID Arkitekter
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 eKsempler på flotte BeByGGelser ved motorveje 

 rammekort erHverv og oFFentlige Formål 

forslaG til indsatser:
•	 Der	 skal	 arbejDes	 på	 at	 tiltrække	 nye	
service-,	transport	oG	proDuktionserhverv,	
båDe	til	miDtbyen	oG	til	De	eksisterenDe	er-
hvervsområDer.

•	 Der	skal	arbejDes	på	at	tiltrække	projek-
ter	meD	blanDet	erhverv	oG	boliGer	i	miDt-
byen.

•	 Der	skal	arbejDes	på	at	forskønne	De	æl-
Dre	 erhvervsområDer	 omkrinG	 DiaGonalve-
jen.
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TraFiK

Beton støbt på stedet med træ-
bjælker som detaljering

Pigsten som detalje sammen 
med betonfliser

Midtbyen har ens belysning, 
som kunne suppleres med 
mere belysning alt efter ste-
det

Butiksgaderne ensrettes
Butiksgaderne Østergade og Vestergade kan ens-
rettes, med karakter af sivegader, hvor der er kort-
tidsparkering i den ene side. Torvet kan lukkes for 
gennemkørsel. Gadeudstyrets design og kvalitet og 
placering vurderes. De to gaders udtryk skal signa-
lere butiksstrøg og højere fodgængerprioritering.

nytorvs p-pladser renoveres. 

Indfaldsvejene renoveres
indfaldsvejene (Diagonalvejen, Torvegade, Hospi-
talsgade, nørregade, rådhusbakken, og ”ringforbin-
delsen” Fredensgade, allégade og Møllegade til Give 
bymidte skal signalere forbindelser til bymidten evt. 
med beplantning og lamper.

Midtjyske motorvej
Motorvejen får betydning for trafikafviklingen i hele 
Give. Derudover er motorvejen med til at få Give på 
landkortet, og byen opnår en ny form for synlighed. 
Der er udlagt nye erhvervsområder i Kommunepla-
nen, der kan bringe nye investeringer til byen.
Motorvejen er færdig i 2013.

De nye vejanlæg omkring Give

Skulpturerne
Skulpturby Give arbejder med at få kunst i rund-
kørslerne fra motorvejen til Give by. Skulpturerne 
beriger både en gå- og køretur gennem byen. 

Parkeringspladser og byudstyr
Der bør fastlægges et niveau for standard og udtryk 
af både de offentlige og private parkeringspladser 
og foretages en vurdering af evt. nye udlæg til par-
keringspladser samt plan for belysning og øvrig by-
udstyr i byen. 

Cykelstier og grønne forbindelser
Følgende strækninger er på prioriteringsliste for cy-
kelstier:
Tykhøjetvej, fra Hospitalsgade til Torvegade
Tykhøjetvej fra Hospitalsgade til Diagonalvejen - 
Torvegade
ringgivevej fra Diagonalvejen - Sdr. ringvej
Torvegade - Bøgetorvet - Tykhøjetvej
Samtidig vil vi arbejde for at skabe sammenhæng til 
de rekreative områder uden for byen fra centrum og 
boligområderne.

Torvet gennemskæres af pulleter, som 
markerer vejen.

Nytorv har flere adskilte parkeringspladser

Østergade er præget 
af parkerede biler

Forbindelsen mellem midtby og 
parcelhusområde

 Byinventar 
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Vejle 

Vejle - Horsens 
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Motortrafikvej

Motorvej

Vigtige kryds

Indfaldsveje

forslaG til indsatser:
•	 Der	skal	arbejDes	på	at	neDDrosle	DiaGo-
nalvejen	til	en	lokalvej,	så	Den	ikke	lænGere	
fremstår	 som	 en	 barriere,	 men	 bliver	 mere	
sammenbinDenDe.

•	 Der	skal	arbejDes	på	at	forskønne	han-
DelsGaDerne	 oG	 inDfalDsvejene	 til	 miDtbyen	
meD	nyt	byuDstyr	oG	beplantninG.

•	 Der	 skal	 arbejDes	 på	 at	 synliGGøre	 De	
viGtiGste	sammenhænGe,	stier	oG	veje	mellem	
miDtbyen,	 boliGområDerne	 oG	 De	 rekreative	
områDer	i	byen	oG	oplanDet	meD	beplantninG	
eller	anDre	elementer.

 traFikstrUktUr

 Byinventar 
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BilaG

Boliger i Give By 20.11.2012

                                                           

Stue- og parcelhuse:    1.336

Række-, kæde- og dobbelthuse:     201

Etageboliger:        215 

Øvrige boliger:                21

Boliger i alt:      1.973

Give på nettet

www.vejle.dk    Vejle Kommune

www.vejlebib.dk/give/  Give Bibliotek

www.give.dk    Give Handelsstadsforening

www.gerfigive.dk		 	 	 Give	Egnens	Rideforening

www.gem.dk    Give Egnens Museum

www.givefremad.dk   Sportsforeningen Fodbold

www.hkgivefremad.dk  Håndboldklub

www.givegolfklub.dk   Give Golf Klub

www.givegu.dk   Give Gymnastik og Ungdomsforening
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kommUnale ejendomme

Kommunal ejendom
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