
Jelling,	  august	  2015	  	  
	  
Til	  byrådet	  i	  Vejle	  Kommune	  
	  
	  
Kære	  byrådsmedlemmer	  
	  
Takket	  være	  Teknisk	  Udvalgs	  beslutning	  i	  2014	  om	  at	  afsætte	  2	  mio.	  kr.	  til	  
konkrete	  midtby-‐projekter	  i	  Jelling,	  er	  der	  nu	  ved	  at	  komme	  gang	  i	  en	  positiv	  
udvikling	  af	  Jelling	  Midtby.	  
Her	  i	  efteråret	  anlægges	  sivevejen,	  og	  desuden	  påbegyndes	  anlæggelsen	  af	  Byens	  
Torv.	  Det	  er	  to	  meget	  vigtige	  tiltag,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  sammenhæng	  
og	  liv	  i	  midtbyen.	  
Dermed	  kan	  vi	  med	  glæde	  konstatere,	  at	  startskuddet	  for	  renoveringen	  af	  Jelling	  
Midtby	  ud	  fra	  den	  Udviklingsplan,	  som	  blev	  vedtaget	  i	  byrådet	  i	  2013,	  er	  taget.	  	  
	  
Den	  optimisme,	  som	  de	  nye	  tiltag	  har	  skabt,	  har	  bl.a.	  affødt,	  at	  vi	  i	  lokalrådet	  har	  
taget	  initiativ	  til	  en	  kampagne	  for	  styrkelse	  af	  forretningslivet	  i	  midtbyen,	  
således	  at	  de	  ledige	  butikslokaler	  kan	  blive	  udlejet.	  
	  
Når	  vi	  skriver	  til	  jer	  nu,	  er	  det	  for	  at	  pointere,	  at	  det	  er	  helt	  afgørende	  for	  en	  
fortsat	  udvikling	  i	  Jelling,	  at	  de	  beslutninger,	  der	  bliver	  taget	  i	  forbindelse	  med	  
budgetlægningen	  2016,	  styrker	  den	  positive	  udvikling,	  der	  er	  i	  gang.	  Uden	  jeres	  
aktive	  medvirken,	  går	  denne	  udvikling	  i	  stå.	  
	  
I	  den	  forbindelse	  er	  der	  især	  6	  tiltag,	  som	  Vejle	  Kommune	  bør	  prioriteres	  højt:	  
	  
1.	  Færdiggørelse	  af	  Byens	  Torv:	  
Torvet	  bliver	  gjort	  halvfærdigt	  med	  den	  bevilling,	  Teknisk	  Udvalg	  tildelte	  sidste	  
år.	  Det	  må	  være	  højeste	  prioritet	  at	  få	  færdiggjort	  torvet,	  så	  det	  kan	  blive	  hjertet	  
af	  det	  liv,	  der	  skal	  foregå	  i	  byen.	  
	  
2.	  Randbebyggelse	  mellem	  Faktabygningen	  og	  Stationsvej	  
Randbebyggelsen	  er	  også	  en	  del	  af	  Udviklingsplanen,	  og	  den	  skal	  være	  med	  til	  at	  
fremme	  en	  fortætning	  af	  af	  midtbyen.	  Vi	  mener	  dette	  projekt	  skal	  fremmes	  så	  
meget	  som	  muligt	  for	  at	  skabes	  flere	  boliger	  og	  butikslokaler	  i	  midtbyen.	  Med	  det	  
skabes	  også	  mere	  liv	  i	  byen,	  og	  byen	  vil	  i	  øvrigt	  fremstå	  mere	  helt.	  
	  
3.	  Renovering	  af	  Stationsvej	  ved	  Runecentret	  
Et	  andet	  punkt	  i	  Udviklingsplanen	  er	  renoveringen	  af	  Stationsvej	  og	  området	  
omkring	  Runecentret.	  	  Det	  står	  også	  omtalt	  som	  et	  vigtigt	  punkt	  i	  den	  rapport,	  
som	  en	  arbejdsgruppe	  under	  lokalrådet	  til	  forskønnelse	  af	  Jelling	  fremlagde	  her	  i	  
foråret.	  Denne	  rapport	  er	  tilsendt	  Teknisk	  Udvalgs	  medlemmer.	  
Med	  en	  forskønnelse	  af	  dette	  område	  vil	  rejsende	  og	  turister,	  der	  kommer	  med	  
toget,	  møde	  en	  smuk	  indgang	  til	  Monumentområdet,	  som	  kan	  ses	  fra	  
stationsbygningen.	  
	  



4.	  Forskønnelse	  af	  indfaldsvejene	  til	  Jelling	  
I	  Forskønnelsesrapporten	  gøres	  der	  også	  opmærksom	  på,	  at	  Jelling	  nok	  har	  et	  
smukt	  monumentområde,	  men	  at	  byen	  ved	  dets	  indfaldsveje	  ikke	  viser	  sig	  fra	  
dets	  kønneste	  side.	  Det	  kan	  gøres	  med	  relativt	  enkle	  midler	  og	  med	  en	  
forholdsvis	  beskedne	  investering.	  Det	  synes	  vi	  skal	  gøres	  hurtigst	  muligt.	  
	  
5.	  Mølvangvej-‐krydset.	  
Efter	  Monumentplanens	  gennemførelse	  er	  der	  nogle	  uløste	  trafikale	  
problemstillinger	  i	  forbindelse	  med	  nogle	  befærdede	  kryds	  i	  byen.	  Et	  af	  dem	  er	  
krydset	  ved	  Mølvangvej	  og	  Kollegievej,	  som	  er	  et	  trafikalt	  knudepunkt	  i	  Jelling,	  
og	  som	  har	  meget	  ringe	  udsigtsforhold.	  	  	  
	  
6.	  Parkeringspladser	  vest	  for	  Anesminde.	  
På	  grund	  af	  de	  mange	  flere	  turister,	  der	  har	  besøgt	  byen	  her	  i	  sommer,	  har	  
parkeringspladserne	  ved	  SuperBrugsen	  været	  overfyldte,	  og	  der	  er	  behov	  for	  at	  
gå	  i	  gang	  med	  at	  anlægge	  den	  planlagte	  parkeringsplads	  på	  området	  vest	  for	  
Anesminde.	  
	  
Vi	  håber,	  at	  I	  vil	  afsætte	  midler	  af	  i	  budget	  2016	  til	  at	  klare	  disse	  opgaver,	  således	  
at	  nogle	  trafikale	  problemstillinger	  kan	  blive	  løst	  og	  sådan,	  at	  I	  med	  bevillingerne	  
bakker	  op	  om	  den	  positive	  udvikling,	  Jelling	  Midtby	  er	  inde	  i.	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  	  
	  
Jelling	  Lokalråd	  
Emily	  Bergstrøm,	  Søren	  Fjordside,	  Ib	  Jensen,	  Dorthe	  Kirstine	  Madsen,	  Preben	  
Schou	  og	  Karin	  Tarp	  
	  
	  


