
Borgermøde den 15. juni 2021 – Opsamling fra drøftelse. 
 

Borgmester Jens Ejner Christensen bød velkommen. Direktør for Teknik og Miljø Michael Sloth holdt oplæg 

med titlen ”Samfundet bevæger sig – og det gør vi også”. Derefter holdt kommunaldirektør Niels Ågesen 

oplæg med titlen ”Kommuneplanen i hverdagen”. 

Efter oplæggende var der drøftelser i plenum om 4 emner: 

1. Bosætning – Hvordan sikrer vi os bosætning med kvalitet? 

2. Levende byer – Hvad er en levende by for dig? 

3. Klima og energi – Hvad kan vi sammen gøre for klimaet? 

4. Natur – Hvad er naturkvalitet for dig? 

Nedenstående er et resume af de input, som kommunen modtog fra borgerne på mødet. 

Bosætning 

Vejle 

Ønsker om flere blandede boligområder – åben-lav, rækkehuse og etageboliger blandes i højere grad. 

Andre boformer, som passer til nye familiemønstre og aldersgrupper. Dobbelthuse eller lignende med 

bedsteforældre, børn og børnebørn under samme tag. 

Der bør fortættes mere i bydelene uden for Vejle Midtby og skabes mere variation i byggeriet. 

Lav gerne tematiserede boligområder – Leg, Klima, Træhuse, Fællesskaber, så det bliver mere interessant. 

Der bør også gøres mere for at skabe fællesskaber mellem børnefamilier på tværs af institutioner og 

områder. Der skal skabes flere rum til ophold. Udlæg områder til klima og biodiversitetsområder. Plant 

gerne flere træer langs vejene. 

Der skal ikke kun tænkes i at bygge nyt, men arbejdes med at omdanne og energioptimere den 

eksisterende boligmasse.  

Vær opmærksom på støj ved udvikling af nye boligområder. 

Der efterlyses mere offentligt transport, især uden for dagtimerne, og der efterlyses fleksibilitet i forhold til 

transport og infrastruktur. Der ønskes flere stier og cykelstier, således at der kan skæres ned på kørsel i 

privatbiler. Stiforløb/infrastruktur skal følge med boligudbygningen. Mange steder giver den megen biltrafik 

problemer for de bløde trafikanter. 

Pas på med boligudbygningen i forhold til de mindre bysamfund, hvor folk er søgt til for at få fred og ro. 

Børkop 

Undgå at plastre områderne til med ensartede rækkehuse uden grønne områder. Mangfoldighed og 

variation i boligformer og bedre rækkehusområder. Udvikl byerne med respekt for kulturmiljøer og natur. 

 

 

 



Egtved 

De mindre bysamfund på Egtvedegnen efterspørger boliger og byggerunde. Der er også mangel på mindre 

rækkehuse. Naturligt, at kommunen efter finanskrisen satsede på Vejle, Børkop og Jelling med hensyn til 

boligudbygning, men nu er der også efterspørgsel i de mindre byer. 

Levende byer 

Vejle  

Vigtigt ved byggeri af nye karreer i bymidten, at der tænkes i liv på gadeplan, f.eks. ved at indtænke cafeer 

og liberale erhverv. Der kan opstå nogle nye lokale muligheder for byliv ved fortætning. Mangler grønne 

åndehuller i Vejle Midtby. Der kan opstå skæve ting, hvis man ikke fjerner alt det gamle. Der kan f.eks. 

opstå fællesskaber om at gøre noget i stand. Skab flere offentlige træningspladser og flere aktiviteter i 

uderummene, og gerne mere kulturliv. 

Vejle skal være attraktiv som uddannelsesby og vi skal kæmpe for flere længerevarende uddannelser. 

Der efterspøges højere serviceniveau i butikkerne og større diversitet. 

Der bør eksperimenteres mere med bilfri byer, og i stedet laves udeservering. F.eks. kan man stoppe 

trafikken forbi den nyrenoverede rådhusplads, hvilket også vil give bedre betingelser for cyklister gennem 

Kirkegade. Der efterlyses politisk mod til at nedprioritere biltrafikken i midtbyen. Betaling for at køre ind i 

byen kan være en del af løsningen. 

Flere afgange med kollektiv trafik og gratis busser. Vi skal have de unge til at vælge kollektiv transport. 

Efterspøges ét aflæsningssted til butikkerne i gågaden, således at varebiler kan holdes ude af gågaden. 

Det skal være nemmere og smartere at være cyklist, og der efterspørges gode cykelparkeringspladser. 

Supercykelstien er ikke god, fordi den er for kort og blandes for meget med biltrafikken. 

Børkop 

Behov for at få liv i bycentret. 

Egtved 

I Vandel er det svært at skabe liv i bymidten, fordi Brugsen ligger ved rundkørslen uden for byen. På den 

anden side havde den måske ikke eksisteret i dag, hvis den var blevet liggende i hovedgaden. Corona har 

betydet en stor omsætningsfremgang for Brugsen i Ågård. 

Klima 

Vi skal have aktiveret virksomhederne i forhold til klimaindsatsen. Forslag om forening, som kan hjælpe 

virksomhederne med bæredygtighed og klimaindsats og som kommunen kan understøtte. Måske kan 

erhvervsforeningerne samle ideer op. Vi skal finde synergierne og arbejde på at blive selvforsynende med 

energi. 

Kommunen skal være mere modig i sit byggeri og f.eks. bruge beton, der holder på CO2. Kommunen skal 

hjælpere virksomhederne med at eksperimentere med f.eks. små power2X-anlæg på industribygninger, der 

kan tilbageholde CO2. 



Der skal ske en omlægning af landbruget, således at der kommer flere ekstensivt dyrkede arealer, og 

arealer der tilbageholde CO2. Der skal også satses mere på lokale fødevarer, der ikke skal transporteres så 

langt. Man bør kigge på at omlægge landbruget, så det får en konkurrencefordel med bl.a. plantebaserede 

fødevarer. Der skal stilles krav til landbruget, men det skal også hjælpes og understøttes. 

Vejle Kommune bør brande sig mere på klimaindsats. Overvej hvordan Vejle By kan hjælpe med 

energiproduktionen f.eks. ved at bruge flade tage til solceller. Der efterlyses en plan for placering af store 

biogasanlæg. Pas på med at placere de store energianlæg for tæt på byerne og de må heller ikke skæmme 

naturen. 

Det kan være svært som borger at træffe klimavenlige valg. Hvor får man hjælp til at vide, hvad der batter, 

og hvad gør man, hvis man gerne vil lave klimatiltag? Hvordan regnes der på etablering af skov i forhold til 

klimatiltag? 

Hvis borgerne har ideer til klimaprojekter, kan de kontakte Maren Maria. P. Andersen fra Grøn Forum. For 

mere information, se https://grontforum.vejle.dk/, hvor man bl.a. kan læse om Borgernes Grønne 

Omstillingspulje. 

Det skal være nemt at agere klimavenligt. Forslag om mere fælles affaldshåndtering fremfor flere spande 

ved den enkelte bolig. Andre efterlyser mere affaldssortering ved de enkelte boliger. 

Overvej parkeringspladser i kanten af byerne og giv mulighed for fælles transport derfra til arbejdspladser. 

Der skal være flere stier og mere kollektiv transport. 

Vandhåndtering oven for bakkerne i Vejle By skal optimeres ellers bør man ikke bygge dér. Der skal 

arbejdes med at holde vandet tilbage i oplandet. 

Vi skal tænke over, hvordan vi kan udnytte vandet i byen rekreativt. I Spinderihallerne er der en udstilling, 

der viser ideer fra en konkurrence om, hvordan vi kan beskytte os mod vandstigning. 

Natur 

Vi skal arbejde med adfærden i forhold til at omdanne plejede arealer til arealer med mere vild natur. Folk 

skal forstå, at det er ok, at det ser rodet ud. Vi skal starte med børnene, hvis vi skal ændre naturopfattelsen, 

gøre folk mere klimabevidste og opdrage dem til ikke at smide affald i naturen. Lav f.eks. flere 

skovbørnehaver, naturlegepladser og shelters. 

Forslag om at lave urban gardens. Eksisterende natur kan i højere grad bevares i nye boligområder og 

bymidterne kan begrønnes mere. 

Vi har meget natur i Vejle Kommune, men vi skal fortsat arbejde med at give bedre adgang og formidle 

naturen. F.eks. kan man bruge lokalrådene til at informere nye borgere, om de muligheder, der er. Der skal 

også etableres flere offentlige toiletter i de rekreative områder. 

Der ligger mange ressourcer i lokalområderne, der gerne vil gøre noget for at forbedre de rekreative 

muligheder. F. eks. har nogle lokalråd lavet grønne fællesskaber. 

Børkop 

Forslag om stiforløb langs Skærup Å fra Vinding til Rands Fjord via Børkop. Forslag om grøn kile langs 

Elbækvej og Brønsted Møllevej, og opfordring til kommune om at købe jorden. Forslag om stiforløb fra 

Rands Fjord til kysten og fra kysten til Ibæk Strandvej. 

https://grontforum.vejle.dk/

