GIVE - PROFIL

 Borgerne i Give er generelt rigtigt glade for at bo i Give, og fortæller også gerne

GIVE - BYPROFIL
En fortsat positiv udvikling i Give skal bygge
videre på, at Give er en by som hviler i sig
selv.
Det er en by med handel, arbejdspladser,
kultur, foreninger, balance mellem ældre
og børn, som gør at Give hviler ganske
pænt i sig selv. Give er en erhvervsdynamo,
som konkurrerer med Billund, Nørre Snede
og Brande om at tiltrække virksomheder,
borgere og gode tilbud.

andre om byen. Dette betyder også, at langt størstedelen af borgerne fortsat
regner med at bo i Give om fem år.

 Give ligger i top, når det handler om at være et godt sted at drive virksomhed.
 Give er også den stærkeste handelsby uden for Vejle. Det er den by, hvor
borgerne er mest enige i, at byen har de private servicetilbud, som de har brug
for i hverdagen.

 Byen rummer flere virksomheder, selvstændige og lokale arbejdspladser end
nogen af de andre byer.

 Til gengæld er det byen hvor færrest vurderer, at der er de offentlige
servicetilbud, de har brug for i hverdagen.

Byen har markant flere virksomheder,
arbejdspladser og butikker end de andre
centerbyer.
Afstanden til Vejle medfører formentlig, at
man her oplever de offentlige servicetilbud
som ringest, da nogle tilbud skal hentes i
Vejle i dag.
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GIVE
Give er et godt sted at drive virksomhed, og hvor virksomhederne bidrager til den lokale udvikling
Gives erhvervsliv er gode til at bakke op om lokalsamfundet. Mens der er et lavere personligt
engagement hos borgerne sammenholdt med Jelling og Egtved.

SKAL VÆRE ET BILLEDE AF GIVE

Give ligger relativt højt på vurdering af lokale kulturtilbud, men ligger lavere end Jelling og Egtved, når
det handler om hvorvidt man bruger de lokale tilbud. Skulpturbyen er en væsentlig markør for byen.
I Give lægger man størst vægt på bilen, men jernbanen må forventes at være vigtig for unge, ældre og
nogle pendlere. Det er her man vurderer tilgængeligheden i bil som størst.
Deleøkonomi er ikke noget nyt i Give. Det er den af de fire byer, hvor fleste vurderer det er nemt at
arrangere samkørsel.
De største attraktioner i lokalområdet ligger ikke i selve Give. Givskud ZOO og Gudenåens kilder er to
store kultur- og natur attraktioner i Give området, med hhv. store besøgstal og stor naturværdi.
Give er den by, som færrest flytter til. Byen er dog netto vokset med 4% fra 2011 til 2016, mens
befolkningen i Jelling og Egtved i samme periode voksede med 6%.

Den største foreningen i Give er rideklubben. Der er 1200 registrerede medlemmer. Give er en rideby.
Indtægterne pr husstand i Give ligger lavere end i Jelling og Børkop, men ligger på niveau med
gennemsnittet for Vejle by. En medvirkende årsag kan være, at Give, ligesom Vejle, har flere boliger til
singler end de to andre byer.
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GIVE I OVERSKRIFTER
Give er erhvervsdynamo,
som konkurrerer med
Billund, Nørre Snede og
Brande.
Erhvervslivet bakker stærkt
op om byen.
Skulpturbyen sætter et
markant præg på byen.
Dårligste vurdering af
offentlige servicetilbud.
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GIVE – 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

8,5

9
8

8
7
Oplevelses- og
herlighedsværdier

Fremtidsscenarier

6
7,2

5

6,5

7,1

7
8,0

7,5

6

Udviklingskapacitet
og deltagelse

Arbejdspladser og
erhvervsliv

5
6,5

7,5

8,1

Infrastruktur
Servicetilbud

Boligmarkedet

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

Hvis du skulle pege på det vigtigste potentiale, som kan give Give 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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