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PRESSEMEDDELELSE 

Vorbasse vil have en ny forside 
Fire arbejdsgrupper i Vorbasse arbejder i øjeblikket på højtryk for 

at samle ideer og ønsker til fornyelse af Vorbasse By. Vorbasse 

har fået 5,8 millioner af stat og kommune til projektet. 

De har i flere år talt om det i Vorbasse. At trafikforholdene skulle forbedres, at byen skulle hænge bedre 

sammen, og at hovedgaden nogle steder var nedslidt og ikke særlig indbydende. Efterhånden havde 

Vorbasse fået karakter af en gennemfartsby. Byen fik slet ikke vist sit ansigt udadtil. Som en elev har 

udtrykt det i en workshop på Vorbasse Skole: ”Alt det flotte i Vorbasse er ikke synligt”. 

Nu er snak blevet til handling. Byens bagside skal vendes om og blive til en forside, der viser noget af alt 

dét, som Vorbasse kan – skøn natur og en by med masser af aktiviteter for alle generationer. 

Fire arbejdsgrupper er nedsat og arbejder med ideer til fornyelse af områder i Vorbasse. Ideerne kan 

strække sig lige fra en ”cykelmotorvej” uden om hovedvejen til nye pladser og grønne bånd gennem byen. 

Der er bevilget 5,8 millioner kroner til projektet – knap to millioner fra Trafik-, Bygge- og Boligministeriet og 

godt 3,8 millioner fra Billund Kommune. På længere sigt forventer aktørerne i projektet at hente penge 

hjem fra fonde. 

En landskabsarkitekt er hyret, Stephan Gustin fra Gustin Landskab i Århus. Han skal vejlede 

arbejdsgrupperne og udarbejde den endelige skitseplan. 

- Det er helt nødvendigt at alliere sig med en professionel, hvis der skal komme noget ud af det her 

projekt, og det bliver mere og mere tydeligt for os, hvor afhængige vi er af Stephan Gustin, jo 

længere vi kommer ind i processen. 

- Vi er jo bare en flok amatører, som kan sige, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide. Som 

professionel skal han gelejde os hen til et grundlag, hvor vi kan få gode ideer, siger Ole Gram, 

næstformand i Vorbasse Lokalråd og med i Koordinationsudvalget for projektet med 

områdefornyelse. 

Ole Gram er helt overbevist om, at der om fem-seks år vil stå synlige beviser på områdefornyelsen i 

Vorbasse. Det er landskabsarkitekt Stephan Gustin også. Han har i øvrigt lidt svært ved at få armene ned i 

forhold til det sammenhold og den iværksætterånd, han har mødt i Vorbasse: 

- Jeg har flere gange hørt en deltager sige: ”Det må ikke blive for let det her. Det skal have power”. 

Det er helt unikt. Borgerne i Vorbasse vil meget mere end støvsuge, og de vil det i fællesskab. Vi har 

før været med i sådanne borgerprocesser, hvor man kan høre, at de - i fællesskab – vil alt muligt. 



 

 

- Her kigger næsten alle op, når de har sagt noget for at høre, hvad de andre mener. Ingen er bange 

for at sige sin mening, men der er enighed om, at vi skal i én retning og ikke i 100 retninger. 

Arbejdet i de fire grupper er i fuld gang, men trods det tidlige stadie vil Stephan Gustin gerne sige, hvad han 

ser af muligheder. 

- Vi er begyndt at kunne se nogle tendenser f.eks., at man gerne vil vise sit byliv frem. Det er svært at 

se udefra, at der er 60 foreninger og et hav af aktiviteter. Det skal frem i lyset. Bagsiden skal så at 

sige vendes om, så det bliver forsiden. 

- Der er også fokus på trafikproblemerne med en stærkt trafikeret hovedgade, og måske kan man 

sænke farten på en mere poetisk måde end med bump. Det hænger sammen med, at naturen er en 

meget vigtig del af selvforståelsen i Vorbasse, men det er heller ikke så synligt, som det er nu, siger 

Stephan Gustin. 

BILLEDTEKSTER: 

1) 

Lanskabsarkitekt Stephan Gustin er her med til et møde i en arbejdsgruppe. Han er meget begejstret for 

den iværksætterånd, han har mødt i Vorbasse. 

2)  

Sådan kunne en plads mellem Vorbasse Kro og Prikken komme til at se ud. 

 

FAKTA 

Projekt områdefornyelse 

Projektet Områdefornyelse i Vorbasse 2016-2021 blev indledt i begyndelsen af 2016 med to cafémøder, 

hvor alle kunne komme med deres ønsker til Vorbasses udvikling og fremtid. 20 af de ældste elever på 

skolen deltog i en workshop. 

Komlab, der er specialister i analyse og udvikling af strategier, stod for borgerinddragelsen, mens JWH 

Arkitekter og WE Architecture bidrog med bl.a. inspiration og skitser. Et program for ønsker og videre 

proces blev udarbejdet. 

I efteråret 2016 blev fire arbejdsgrupper nedsat:  

Byens ansigt – hovedgade og trafik, Byens torve og åbne arealer, Byens sammenhænge, Markedsføring og 

bosætning 

Et koordineringsudvalg koordinerer processen. Landskabsarkitekten har været med til en række møder 

med folk fra arbejdsgrupperne. 

Gruppearbejdet forventes sidst i juni samlet i en skitseplan, som præsenteres for borgerne. 

Der er bevilget 5,8 millioner kroner til projektet – 3,8 fra kommunen og 1,9 fra Trafik-, Bygge- og 

Boligministeriet. Derudover forventer Koordinationsudvalget at hente penge i fonde. 

 


