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Vorbasse søger flere midler 

inden første spadestik 
Der skal samles mange penge ind for at indfri de høje ambitioner om 

byfornyelse i Vorbasse. Derfor udskydes projektet et lille års tid. 

Det var egentlig planen, at man allerede i år ville tage hul på arbejdet med den ambitiøse plan for 

byfornyelse i Vorbasse, men Koordineringsudvalget for Områdefornyelse Vorbasse 2016-2021 har 

besluttet at udskyde første spadestik til foråret 2019. 

Fondene ønsker, at ansøgere kan finansiere en stor del af projektet med egne midler. Her har Vorbasse 

på nuværende tidspunkt ca. fem millioner kroner fra Billund Kommune og Trafik-, Bygge- og 

Boligministeriet. Koordineringsudvalget har derudover ca. en million kroner, hvor af størstedelen 

kommer fra Vorbasse Fonden. 

- Vi har ca. seks millioner kroner, men de tæller kun med så længe, vi ikke er begyndt at bruge af 

dem. Derfor venter vi med første spadestik, siger Ole Gram fra Koordineringsudvalget og 

tilføjer: 

- Når man søger fonde, forventer de fleste, at ansøgeren selv kommer med ca. 50 procent af 

finansieringen. Samtidig kan man kun gå til en fond én gang, så det er vigtigt, at vi koordinerer 

indsatsen og de mange delprojekter, siger Ole Gram.  

Udvalget er af den overbevisning, at det er bedre at gå efter en senere opstart med flere penge, end 

en hurtig start med færre penge. Prisen for det samlede projekt løber op i ca. 20 millioner kroner. 

- Vi vil selvfølgelig alle gerne se synlige resultater, men vi har nu prioriteret at gå efter den 

langsigtede og ambitiøse plan til gavn for Vorbasses udvikling, siger Ole Gram. 

Udsættelsen af første spadestik sker efter aftale og god dialog med Billund Kommune, som er den 

formelle projektejer. 

- Denne her beslutning er truffet efter en velovervejet, økonomisk overvejelse, siger Ole Gram, 

der oplyser, at man er i kontakt med en fundraising-rådgiver. 

Beslutningen ændrer ikke ved prioriteringerne. Det er Torvet og Aktivitetsaksen, der står først for i 

byfornyelsen, hvor spadestikket nu er udskudt til foråret 2019. 
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