
Skal skolen og fritidscentret i 
 Vorbasse bindes sammen af en 
aktivitetsakse, hvor vi bl.a. kan 
kravle i et oplevelsestårn? Og skal 
karrusellen Mr. Swing King stå på et 
nyanlagt torv midt i byen?

Svaret er ja, hvis man vælger at 
følge nogle af de mange gode ideer, 
som en række borgere i Vorbasse 
har fået.

I begyndelsen af 2016 blev der holdt 
to workshops, hvor knap 200 delta
gere talte om Vorbasses muligheder 
og udfordringer. På Vorbasse Skole 
blev der afviklet en lignende work
shop med de ældste elever.

Her i 2017 har fire arbejdsgrupper 
arbejdet videre med de drømme, 
 ønsker og ideer, der var kommet 
frem på de omtalte workshops.

Nu er ideerne samlet i et skitse
projekt med titlen ”Byfornyelse i 
Vorbasse”.

NYT TORV: Mr. Swing King ligger i depot i Vorbasse, men skal den 
nu støves af og frem i lyset på et nyt torv midt i Vorbasse?

Skal Mr. Swing King
stå på byens nye torv?



Indflydelse
Omkring 80 borgere fra Vorbasse deltog i 
de fire arbejdsgrupper, der havde følgende 
overskrifter:
• Byens ansigt – hovedgade og trafik
• Byens torve og pladser
• Byens sammenhænge
• Markedsføring og bosætning

Landskabsarkitekt Stephan Gustin,  Aarhus, 
hjalp grupperne, og da de var færdige, samle
de landskabsarkitekten ideerne til et skitse
projekt, hvor borgernes drømme og visioner er 
beskrevet og illustreret. 

Skitseprojektet med de mange gode ideer 
er koordineret med Billund Kommune, som i 
sidste ende har ansvaret for projektet.

Billund Kommune og Trafik, Bygge og 
Boligministeriet støtter Vorbasses ønske om 
fornyelse af områder i byen med 5,8 millioner 
kroner.

Et koordineringsudvalg i Vorbasse varetager 
dialogen med kommunen.
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NYT KRYDS: Sådan ser skitsen ud for et nyt torv mellem kroen og Prikken. Søndergade føres direkte ud i 
Østergade. Der anlægges en ny plads med gode muligheder for ophold og aktivitet.



Mange flere ideer
En arbejdsgruppe har foreslået, at der 
anlægges en aktivitetsakse, som gør det til 
en oplevelse af gå mellem skole og fritids
center. En akse med et oplevelsestårn, et Leg 
og læringområde, klatrebane, amfiteater, 
multibane m.m. 

Skitseprojektet indeholder mange flere ideer 
bl.a.:
• Sikker skolevej
• Udvikling af Krigshavnen
• Sansehave for store og små ved Frihavnen
• Busholdeplads bliver grøn
• Fortællestationer langs stierne

Tidshorisont
Det forventes, at skovlen til den første 
forskønnelse kan sættes i jorden i foråret 
2018.

Projektet indeholder mange flere ideer, end 
der er penge til på nuværende tidspunkt. 
Koordineringsudvalget skal dels prioritere og 
dels arbejde med at skaffe yderligere finan
siering for at realisere mange af ønskerne. 
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AKTIVITETSAKSE: Det bliver en lang oplevelse af gå mellem skole og fritidscenter, når der etableres en 
aktivitetsakse mellem de to institutioner. Her ses en skitse med arbejdsgruppens forslag til aktiviteter. Et 
forslag går på, at børn, der køres i skole, fremover skal sættes af ved fritidscentret.
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Vil du vide mere om de mange spændende 
tanker, så klik ind på: vorbasse.dk/Lokalt/
Områdefornyelsebyfornyelse. Her kan du se 
hele skitseprojektet.

Du kan også finde den på Facebook under 
Områdefornyelse Vorbasse.

Kontaktpersoner er:
• H.C. Christensen, koordineringsudvalget, 

tlf. 2165 2692.
• Ole Juul Gram, næstformand i 

Vorbasse Lokalråd, tlf. 2484 4866.
• Gitte Holmgaard, kommunikations

gruppen, tlf. 3145 4511.

Vil du vide mere…

Borgernes ideer, ønsker og drømme er 
samlet i skitseprojektet Byfornyelse i 
Vorbasse og danner grundlag for udviklin
gen af Vorbasse i flere år fremover.

Koordineringsudvalget fortsætter sit 
arbejde og fungerer som tovholder, 
når ideer og ønsker skal omsættes til 
virkelighed. Der bliver også fremover brug 
for engagerede borgere i arbejdet med at 
realisere projektet.

Alle visualiseringer og skitser: GUSTIN Landskab.
Tekst i folderen: Anette Jorsal.
Grafik: Grafisk Frihed ved Peter Kehlet.
Tryk: Originalen, Billund.
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