
Samarbejdsmøde omkring Jelling Midtbyplan  
onsdag d. 16. september  
 
Deltagere:  Vejle Kommune: Henrik Aagaard og Camilla Jørgensen 
  Jelling Lokalråd: Ib Jensen, Karin Tarp, Emily Bergstrøm, Preben  
  Schou, Dorthe Kirstine Madsen og Søren Fjordside 
 
Referat: 
 
1. Valg af mødeleder og referent: Søren  
 
2. Dagsorden godkendt  
 
3. Nyt fra Vejle Kommune (VK) 
  1. Kommuneplan – opfølgning på høring ved pølsevognen på torvet:  
 VK tilfreds med arrangementet, men havde foretrukket en placering ved 
 SuperBrugsens indgang. Henrik sender noter om dagen til lokalrådet. 
 
   2. Udviklingsplan for midtby: 
   - Bykanten, byggefelter og udbud – status/proces/tidsplan: 
 Der har været lidt stilstand i planlægningen af Randbebyggelsen. Spørgsmålet 
 er, om der er en investor. Vi må gerne være aktive i at finde en investor. 
 Henrik vil sende os lidt materiale om kravene til Randbebyggelsen. 
   - Parkeringsplads og parkeringssivevej: 
 VK er netop gået i gang med anlæggelse af sivevejen og parkeringspladsen 
 syd for Byens Hus. Færdiglavet midt i november. 
   - Byens Torv: 
 Lokalrådet anbefaler, at VK starter med anlæggelse af skrænten, fordi det pt. 
 er uafklaret, om der kommer et vandforløb/springvand på torvet. Fint, hvis der 
 også kan blive lagt fliser på lidt af torvet, eller hvis flydebænken ud for Byens 
 Hus øst-indgang anlægges. 
   - Legeplads: 
 Der anlægges en legeplads ud for nordgavlen af Fakta-bygningen. 3 firmaer 
 kommer med bud på udformningen, som skal være viking-relateret. 
 Legepladsen bliver færdig i efteråret. Lokalrådet opfordrer teknisk forvaltning 
 til at orientere os om projekter af den slags. 
   - Skaterark: 
 En gruppe forældre er i gang med at planlægge og søge fonde til et meget 
 ambitiøst skateranlæg ved Fritidscentret i Jelling. Gruppen har snakket med 
 Teknisk Udvalg og Kulturudvalget i VK, som gerne vil bakke op om projektet 
 
  3. Monumentområde 
   - Åbning af oplevelsescenter – besøg, færdsel mv., betydning for byen: 
 Rigtig positiv med øget turistbesøg. Det har affødt parkeringsproblemer, som 
 bør løses med udbygning af parkeringspladser vest for Anesminde. 
   - Etape 2: 
 Planen er, at området udvides og ses i sammenhæng med Anesminde-området, 
 og at der derefter søges fonde til færdiggørelse af det. 
 
 4. Iværksættermiljø/butikker 



   - møde med byrådet d. 9/9:  
 Overvejende positivt, men spørgsmålet er, hvor positivt politikerne så på det. 
   - butikker og byliv (konference): 
 Mulighed for at komme til en konference i Silkeborg i november. 
 
 5. Status på lokalplaner, solfangeranlæg og tanke, Sognehus 
 
 6. Skovgade/Bredager – sikker trafik (møde i skiltegruppe): 
 Der er nu lavet en plan for trafiksaneringen af krydset, og arbejdet med at 
 færdiggøre det udføres i uge 42. 
 Camilla indkalder skilte-arbejdsgruppen til et møde her i efteråret, hvor den 
 nuværende skiltning evalueres og nye tiltag drøftes  
 
4. Nyt fra Jelling Lokalråd 
 1. Ny arbejdsgruppe: Levende Midtby 
 Arbejdsgruppen havde første møde d. 10. september. Her blev mange  
 ideer drøftet. Der deltog 6 i mødet, men kun Ole Grangaard,  
 Emily B og Søren F fortsætter i gruppen. Næste møde i oktober 
 2. Handel i Jelling: Status for kampagnen: 
 Har i denne og næste uge et spørgeskema ude ved Jelling-borgere. 
 Næste skridt er en kampagne for at få de ledige butikslokaler i  
 midtbyen udlejet. Dertil har arbejdsgruppen fået 6000 kr fra VKs   
 STRAKS-pulje til en folder og annoncering. I efteråret og vinteren  
 kontaktes potentielle butiksejere i forbindelse med kampagnen. 
 D. 8. oktober mødes arbejdsgruppen med Lene Lawaetz og Marit 
 Rosenkilde for at få inspiration til kampagnen. 
 3. Parkeringstidsbegrænsning i midtbyen:  
 Karin undersøger det, og hun har fået en fin behandling i VK om forholdene. 
 Hun vil snakke med Henrik Werge om problemstillingen for SuperBrugsen. 
 4. Lokalrådets debatmøde i efteråret: 
 Flere emner drøftet. Måske vil vi gerne have Camilla og eller Henrik til at 
 deltage for at give en opdatering for Jelling-borgere om byudviklingen lige nu. 
 
5. Dato for næste møde: 
 Vi forventer, at næste møde bliver i januar, men bliver der behov for det, 
 afholder vi til det før. 
 
6. Evt. 
 
Søren Fjordside 
  
 
  
 


