
Notat fra mødet i Æ Gåedhus den 24. januar 2018 

Deltagere: Stephan Gustin, landskabsarkitekt, medlemmer af Vorbasse Fondens bestyrelse, medlemmer af 

grundejerforeningens bestyrelse og administration, medlemmer af koordinationsudvalget. 

Stephan gennemgik skitseprojektet. Fortalte om proces og debatter undervejs, dels med KOU og 

arbejdsgrupperne på indtil flere workshops . Skitseprojekt del 1 og del 2 kan læses her: 

http://vorbasse.dk/lokalt/omraadefornyelse-byfornyelse.html 

Stephan fortalte, hvordan vi kan forskønne hovedgaden bl.a. med beplantninger i forhaver. Hvordan en 

byfortætning kan hæve kvaliteten af boliger i byen. 

Forslag til en mere synlig Krigshavn ved at fjerne buksbomhækken og markere området på tværs af 

Nørregade og inddrage p-plads ved Skjoldbjergvej, så der både bliver en p-plads og skulptur som relaterer til 

Krigshavnen, f.eks. en korvet, der kan klatres på. 

Torvet med  Æ Gåedhus som ”en konditorkage på et sølvfad”. På torvet skal der være en sikker stirute og 

areal til fælles aktiviteter (fællesspisning oma). En synlig markering, der viser at nu er man i Vorbasse, som er 

en markedsby. Nyt vejforløb for Søndergade ud i Nørregade. 

Aktivitetsaksen fra skole til fritidscenter skal ud mod Østergade signalere, at her er indgangen til en 

oplevelsessti. Biler til skolen skal parkere ved fritidscentret. Fra Østergade skal der kun være adgang for 

beboere på Stadionvej og vareindlevering til skolen. Det er ikke besluttet, hvilke aktiviteter, der skal være 

langs aktivitetsaksen. 

Der skal være grønne forbindelser ud af byen med hver sti tema: Engruten, skovruten, kulturruten, 

markedsruten. På disse ruter skal der være interaktive fortællinger undervejs.  

Hovedgaden. Trafikopgradering med hævede flader på tre områder: krydset 

Nørregade/Skjoldbjergvej/Hovborgvej, Egkris/Prikken/Torvet, Østergade 15/skolen, 40 km fartbegrænsning 

fra Bager til Kirkegade, registreringsarbejdet vedr. husene langs hovedgaden. 

Ved Frihavnen skal der både være plads til græssende køer og legeplads/sansehave. 

Ændringer på busholdepladsen med plantning af træer m.v. 

Projekterne er opdelt i faser og første prioritet har torvet og aktivitetsaksen fået på en workshop for 

arbejdsgrupperne. Fase 1 er de penge vi har, fase 2 skal der søges fonde til og 3 er en 10 års plan. 

 

Deltagere i mødet gjorde Stephan opmærksom på bl.a. 

En kæmpe betonklods i jorden, hvor byens juletræ står ud for Prikken. 

Arvinger til kunstneren til springvandet vil måske gøre indsigelser over nedlæggelse af springvandet. 

Der er problemer med kloakrørene i Vestergade.   

Notat: 

Inger D. 

 


