VÆGGEN
Vi har bedt lokalrådene fortælle med 200 anslag, hvad
der er vigtigt at arbejde med
lige nu og i 2019.
VÆGGEN er en del af den
gensidige orientering mellem
kommune og lokalråd om,
hvilken udvikling lokalrådene
gerne ser fremmet og hvilken
udvikling de selv arbejder for.
God læsning.

DIT BIDRAG
Tag en POST-IT seddel og skriv
din egen kommentar på en
plakat eller skriv hvad du synes
er vigtigt.
Du kan også deltage i debatten
ved dialogbordet mellem kl.
20.00 og kl. 20.50.

”

Visionsplaner for
udviklingen af
centerbyerne
Et fast årligt beløb, som
centerbyerne kan råde
over til infrastrukturelle
formål i byerne
Tættere og lettere kontakt
til byrådspolitikerne
Hurtigere kommunal
proces fra ide til realisering
af ideen

Jelling Lokalråd

”

Forankring, medejerskab,
bredde, engagement,
info og feedback
Implementering,
kalibrering og faktisk
rækkevidde af
intentionerne
Støtte og fostre ildsjæle
Samspil
på tværs af det lokale liv
/ foreningsliv

Engum Lokalråd

”

Gode rammer for
livet - hele vejen
igennem

Afsæt i
lokalområdernes
styrker og
særlige
egenskaber

Fællesskab,
opbakning og
glæde

Essensen er at både borgere og aktive politikere arbejder
for at skabe gode rammer for livet i hverdagen. Den måde
vi møder hinanden på, hjælper hinanden og er åbne for at
lytte til hinanden, er meget vigtigere for en god hverdag
end en investering eller et nyt projekt.
Udvalget vil være en indgang til udvikling af lokalområder
for borgere, virksomheder og andre fagudvalg som vil
styrke specifikke områder. Denne udvikling skal som
hovedregel være baseret på de ressourcer og kvaliteter,
der findes i de enkelte områder.
ULN

”

Udvalget forventer at lokalrådene bidrager til
god dialog, både lokalt og med kommunen, til
lokale udviklingsplaner og tager initiativ til lokale
udviklingsprojekter efter behov.
Vi skal så vidt muligt udvikle landdistrikterne
- bl.a. ved at fremme nye boformer herunder
boliger til nye målgrupper, seniorer mv.

Vel vidende, at områderne
er forskellige, har ULN
tiltro til, at lokalrådene og
borgerne i alle områder,
er de bedste til at mestre
udviklingen i netop deres
område. ULN har en
differentieret tilgang til de
enkelte områder.

ULN

”
Skabe dialog
lokalt

Skabe
medejerskab

Lægge
vægt på det
nærværende

Smidstrup-Skærup Lokalråd

”

For Lokalrådene i det sydvestlige Vejle
Kommune er der behov for yderligere
tiltrækning i forhold, til at der flytter nye
skatteborgere til vores lokalområder.
Vi arbejder alle hårdt på at gøre os synlige
og på at opnå gode og synlige resultater.

Der er behov for
yderligere tiltrækning i
forhold, til at der flytter
nye skatteborgere til
vores lokalområder. Vi
arbejder alle hårdt på at
gøre os synlige og på at
opnå gode resultater.

Øster Starup Sogns Lokalråd

”

Tryghedsfølelse - f.eks. hjertestartere og
trafikforbedringer.
Sammenhold og fællesskab via gode
arrangementer. Samspil mellem flere
lokalråd, for at fremme fælles ønsker og
arrangementer.
Binde det levende foreningsliv sammen,
sådan at alle borgere kan få gavn af dette.

Sammenhold og
fællesskab på
tværs af lokalråd,
idrætsforeninger og
erhvervsdrivende.

Uhre Lokalråd

”

Prioriterede udviklingsplaner

Bevar den politiske bevågenhed
Bedre faciliteter
Bedre infrastruktur
Politiske beslutninger,
der har udgangspunkt i
befolkningstilvæksten

Den store tilvækst i Børkop bevirker, at der
er generelle udfordringer med manglende
faciliteter og infrastruktur. Der er brug for
politiske beslutninger, der har udgangspunkt
i befolkningstilvæksten. Udviklingsplanerne
skal følge med til væksten for området.
Børkop Lokalråd

”

Ny Vision og
Strategiplan for
Egtved

Nyt
besøgscenter
ved Egtvedpigens Grav

Inddragelse af
borgere med
sociale udfordringer
i byens liv

Vi har brug for en ny proces i Egtved, hvor vi på tværs
af foreninger får arbejdet med en ny strategiplan for
Egtved. Egtved er vokset ud af den gældende plan
og vi har brug for en ny plan for fortsat at sikre fælles
ejerskab for udviklingen i Egtved.
Projektet Egtvedpigens Grav skal præsenteres for det
nye byråd og tages med til budgetforhandlingerne
2018.
Vi har brug for enklere administration af projektmidler.
Egtved Lokalråd

”

Klare budskaber i korte
vendinger, så det er nemt
at gå til for alle
Samlet ÉT sted, så alle
nemt kan finde det
Respekt for de frivillige,
hvor tiden kan være en
mangelfuld ressource

Som lokalråd og lokalområde, kan det være svært at se hvad
Vejle Kommune egentlig tænker om netop os.
Hvad er kommunens forventning til bl.a. vækst, børnepasning,
skole, fritids- og foreningsliv, seniorliv, turisme, mobilitet,
boliger og byforskønnelse?
Og ikke mindst, hvordan vil Vejle kommune bidrage i forhold
til, at de opsatte forventninger også indfries, så opgaverne ikke
kun lægges på de frivillige lokalråd/foreningers skuldre?
Vonge Kollemorten

”
Lad os få lov til at lave nogle
mindre forsøgsprojekter, hvor
vi selv har det fulde ansvar,
men stadig med hensyntagen
til at det skal baseres på
frivillighed.

Mere af det samme, da kommunen overordnet gør det rigtig
godt.
Hjælp os med traffikken og hvordan den tænkes ind i
helhedsplaner. Afgiv mere ansvar og lad os få lov til at lave
forsøgsprojekter. Sammen kan vi lære vores børn og unge, at
det er cool at være en ildsjæl, som vil noget med fællesskab i
det område man bor i.
Kom gerne på besøg i lokalområderne.
Skibet Lokalråd

”
En god tidssvarende skole
Gode idræts- og kulturfaciliteter
God offentlig transport
Tæt samarbejde med ULN
Gode indkøbsmuligheder

Brejning kan fremstå som en ”mønsterby” og
”udstillingsvindue” for hele Vejle Kommune,
med nogle af de mest attraktive - og rekreative
boligområder i hele Danmark.
Vi ønsker en bedre fordeling af økonomi mellem
Vejle by og os.
Brejning Lokalråd

”

Når et lokalområde står overfor en større
udvikling, hvor der kommer til at ske større
udbygninger af boliger og industri, bør der
udpeges en projektkoordinator, som samler
trådene mellem de forskellige forvaltninger,
og afdelinger i forvaltningerne.
Herudover
skal
koordinatoren
sikre
borgerinddragelsen i lokalområdet.

Sikre en
helhedsorienteret
indsats i forhold til trafik,
plan, miljø, skole- og
daginstitutioner, ikke blot
på kort sigt, men også på
længere sigt.

Hornstrup Lokalråd

”
Etablering af cykelstier på
Tørringvej og Vongevej
Etablering af gangstier
Løbende arbejde
med at få et godt
samarbejde mellem
borgerforeningerne i
lokalområdet

Hovedkær Lokalråd

”

Mindre og moderne
boliger til seniorer
og unge

En grøn landsby
med fokus på
miljø, klima og
trivsel

Udvikling af
naturen, herunder
vandløbet
Kulstrømmen

Givskud ønsker at sikre en god og spændende
udvikling for hele området. Bl.a. er sociale
relationer og fællesskaber afgørende for
borgernes livskvalitet.
Vi vil også gerne medvirke til en udvikling som
giver muligheder for gode og spændende
naturoplevelser for områdets borgere.

Givskud Lokalråd

”

Udvikle nybyggeri med
forskellige boligformer
- lejeboliger, rækkehuse
og parcelhuse
Samarbejde om vores
DNA
Udbygning af
Gårslevhallen - til glæde
for by og nærområder
Sikker skolevej
Bevare et levende
lokalsamfund

Vi skal samarbejde om vores DNA (strandområderne og
deres udviklingsmuligheder med aktiviteter og handelsliv).
Det er vigtigt at bevare en god gensidig kontakt med
støtte og hjælp til udvikling. Man skal være nærværende,
lyttende og samarbejdsvillig.
Gårslev Lokalråd

”
Flere
lindetræer i
Lindeballe og
udbygning af
stier
Fælles løsning
for Karlskov
Forsamlingshus

Fokus på
gener ved
ny jernbane/
motorvej

Vejle Vesteregn

