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Ovenstående er uddybet her: 
 
Niels udarbejdede et forslag til gruppens indsatsområder. Det handler om  

• research af hvad der får folk til at flytte til Vorbasse 
• byforskønnelse 

• butiksliv 

• byplanlægning 

• infrastruktur 
• etablering af en rådgivningscentral 

• reklame 

• boliger i Vorbasse 
 
Gruppen konstaterede, at der er et akut behov for flere byggegrunde. Ved et møde den 
27. maj med kommunaldirektør Ole Bladt Hansen og teknisk direktør Henrik Narud fik vi 
lovning på at, den store parcel ved Tribinivej vil blive udstykket til almindelige parceller. 
Det kræver en ny lokalplan, som den 3. september 2013 er sendt i offentlig høring. Denne 
lokalplan kan endelig godkendes af byrådet i november, hvorefter byggemodningen 
forhåbentlig går i gang. Men ting tager tid! 
 
På det nævnte møde, blev det også drøftet, at nuværende byråd skal godkende en 
revision af kommuneplanen.  
 
Vi ville gerne have haft et møde med embedsmænd og politikere i Vorbasse om 
kommuneplanen. Det lod sig ikke gøre. I stedet deltog vi i et møde i Grindsted  i juni 
måned, hvor udlægning af arealer til boligområder m.v. blev gennemgået. De spørgsmål 
og kommentarer, der fremkom på mødet blev noteret som høringssvar.  
 
Kommuneplanen var fremlagt til høring fra sidst i juni til sidst i august og da de arealer, vi 
ønskede skulle være med også er med, fandt vi det ikke nødvendigt at sende et egentlig 
høringssvar. 
 
Privat udstykning ved Bækkevej. Der arbejdes i øjeblikket med at få skrevet en lokalplan 
for et område ved Bækkevej. Gunnar Egsgaard og Poul Svendsen arbejder sammen om 
opgaven. Billund kommune er med på sidelinjen med råd og vejledning. Poul Svendsen 
ville gerne, at der kunne gives tilladelse til forskellige størrelser grunde. Der er 
efterspørgsel på grunde, der noget større end i de kommunale udstykninger, f.eks. helt op 



til 2500 – 3000 m2. Umiddelbart ser det ikke ud til, at en lokalplan med den størrelser 
grund kan godkendes af statens miljøcenter.  
 
Da det er folketinget, der fastsætter lov om planlægning i by og på land, har Inger skriftlig 
orienteret ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen og miljøminister Ida 
Auken, formand for folketingets miljøudvalg Lone Loklindt, næstformand Anni Matthiesen 
og folketingsmedlemTroels Ravn i håb om, at de vil drøfte landsbyernes mulighed for at 
tilbyde lidt mere albuerum ved udstykninger i landdistrikter. Anni Matthiesen har lovet at 
tage sagen op i udvalget.      
 
Med baggrund i de øvrige indsatsområder skal gruppen i arbejdstøjet igen og tage fat på 
nogle af de andre områder.  Især bliver det spændende at få gang i en rådgivningsgruppe. 
Vi tror på, at vi kan finde folk, som gerne vil hjælpe tilflyttere med forskellige spørgsmål, 
når en familie skal flytte til Vorbasse. 
 
Ligeledes vil vi have set på, hvordan vi kan starte en delebilordning op. 
 


