EGTVED BYPROFIL
Egtved er seniorbyen, hvor fællesskab,
lokalt kultur og lokale indkøb betyder
noget. De ældre udgør en af de store
ressourcer for centerbyerne i fremtiden.
Egtved ligger midt i Danmarks Naturpark og
det fylder også i byens selvbevidsthed.

 Egtved er en by fuld af ildsjæle. Både på det personlige engagement og erhvervslivets
engagement i byen scorer Egtved højeste af de fire centerbyer.

 Egtved scorer også højt som et godt sted at drive virksomhed, på vurdering af det
offentlige og private serviceniveau og på transportmuligheder.

 Både borgerne og virksomhederne er generelt rigtigt glade for at bo i Egtved.
Borgerne fortæller også gerne andre om byen. Dette betyder også, at langt
størstedelen af borgerne fortsat regner med at bo i Egtved om fem år.

 Egtved skiller sig ud som en by, der har de bedste og mest tilgængelige
naturoplevelser sammenlignet med de tre andre byer, og med højt brug af lokale
natur og kulturtilbud.

Opbakning til fællesskabet kommer også
fra erhvervslivet og har banet vej for en ny
idrætshal. En svømmehal og et museum er
også på vej til byen.
Byen er præget af et godt erhvervs- og
handelsmiljø og man er stærkt knyttet til
symboler som Vejle Ådal, Egtved Pigen,
Tørskinds grusgrav og Store Robert.
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EGTVED
- Egtved er en by med mange ildsjæle samt gode og tilgængelige naturoplevelser
Fakta er at tilflyttere gerne vil bo i Egtved. Antallet af tilflyttere til Egtved lå i perioden 2011-2016 på
niveau med tilflytningen til Jelling.

Egtved er kommunens seniorby, med en langt større andel af +65 end i de andre tre centerbyer. Det
kan bl.a. ses ved at der er et negativt forhold mellem antal fødte og antal døde.
På foreningssiden er det spejdersporten der skiller sig ud i Egtved. Der er fire gange så mange
spejdere som i Børkop, trods det halve befolkningsantal. Egtved er spejderbyen.
Borgerne oplever at der sker noget i Egtved. Omdannelse af rådhuset til Robert Hus, nedrivning
vartegnet på stil stand: kornsiloen, egen festival (Musik ved søen), ny hal indviet og en svømmehal og
et museum for Egtved pigen på vej til byen.
Antallet af butikker i Egtved har været uændret i en række år.

2

EGTVED I OVERSKRIFTER
Mest natur, Vejle Ådal
i baghaven
Fællesskabet bakker
op
Vejle Ådal & Egtved
Pigen
Seniorbyen
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EGTVED – EGEN VURDERET KAPACITET
Borgernes bedømmelse af de ni attraktivitets parametre (rød linje).
Sammenlignet med gennemsnittet for byerne (grå linje)

Menneskelige faktorer

Strukturelle faktorer

Omdømme
10

Befolkningsudvikling og
tilflytning
10

9

8,4

9
8

8
7
Oplevelses- og
herlighedsværdier

Fremtidsscenarier

6
7,9

5

6,8

7,3

7
8,3

6

Udviklingskapacitet
og deltagelse

7,3

Arbejdspladser og
erhvervsliv

5

6,6
7,4
7,6

Infrastruktur
Servicetilbud

Boligmarkedet

EGTVED – KENDETEGN OG POTENTIALE
Hvis du skulle pege på en ting, som især kendetegner det særlige ved Egtved, hvad ville du så pege på?

Hvis du skulle pege på det vigtigste potentiale, som kan give Egtved en positiv udvikling
fremadrettet, hvad ville du så pege på?

SAMMENLIGNING AF BYERNE PÅ DE NI DIMENSIONER
Alle spørgsmål er lagt sammen i ni indeks fra 0-10. Her vises gennemsnit. Aksen er 5-10.
I figuren til højre ses det samlede resultat for alle fire byer
vist med hver sin farve. Som det fremgår, er der både en
række dimensioner, hvor byerne er forskellige, og en række
dimensioner, hvor de er mere ens. Forskellene er med til at
give hver by sin unikke byprofil. Lighederne udgør et fælles
udgangspunkt for udviklingen

Omdømme
10
Fremtidsscenarier

• Byerne ligger alle på et højt niveau på dimensionen
omdømme: De er glade for at bo i byen og fortæller med
stolthed andre om deres by.
• Også ift. fremtidsscenarierne ligger byerne relativt ens: De
fleste forventer altså at blive boende og har en tro på en
positiv udvikling for byen i de kommende år.

Udviklingskapacitet og deltagelse

8
7
6

Infrastruktur

• Alle byerne har både parametre, hvor de scorer højt og
lavt – der er ingen af byerne som scorer højere eller
lavere end de andre på alle parametre. Dette
underbygger, at byerne har forskellige styrker og
potentialer.
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Servicetilbud

5

Boligmarkedet

Oplevelses- og herlighedsværdier

Arbejdspladser og erhvervsliv

Egtved

Befolkningsudvikling og tilflytning

Børkop

Jelling

Give
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