En udviklingsplan for fremtidens Vorbasse, 2018
(Planen er revideret i marts 2019)

”I Vorbasse – her handler vi”

HVAD ER VORBASSE FOR EN STØRRELSE?
Vorbasse står i dag på skuldrene af en lang og enestående historie.
Byen er blandt arkæologer kendt langt ud over landets grænser, fordi man i Vorbasse har udgravet nogle af
de første bosætninger i Danmark. Otte landsbyer fra ca. 100 år f.Kr. og frem er gravet ud lige omkring
Vorbasse, og al forskning i samfundsudviklingen i Danmark før 1100 kan tage udgangspunkt i udgravningen
af disse otte landsbyer.
Landsbyerne flyttede sig flere gange efter bedre jord, men omkring år 1100 fik Vorbasse sin endelige
placering.
Med tiden blev Vorbasse en eftertragtet handelsplads, for ved kirken sprang en kilde, som man sagde havde
helbredende virkning. Folk kom fra nær og fjern i håb om kildens gode virkning, og hvor der var mange
mennesker, var der også grundlag for handel. Dermed blev grundstenen lagt til en handelsplads. Den har
siden udviklet sig til dét, som vi i dag kender som Vorbasse Marked, og som kan trække omkring 250.000
gæster i løbet af tre dage hver sommer.
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Vorbasse er i dag med sine ca. 1300 indbyggere ( ca. 2200 i skoledistriktet) Billund Kommunes næststørste
lokalby, kun overgået af Sdr. Omme. Byen har supermarked, bager, pengeinstitut, kro, frisør,
genbrugsbutikker m.m. og et imponerende fritidscenter, der er en storby værdig.
Vorbasse ligger længst mod syd i Billund Kommune, men man kan med rette sige, at byen ligger midt i det
hele ift. Esbjerg, Vejle, Kolding, Vejen, Billund lufthavn, motorvej og store arbejdspladser som LEGO,
Siemens, DuPont, Danish Crown, LM Windpower o.m.a.

Æ Gåedhus, der ligger ved byens centrale torv
HVEM ER VORBASSE-BORGERNE?
Vorbasse er ikke kun kendt for sit marked. Vi ved - både i byen og i oplandet - at Vorbasse er båret af et
usædvanligt engagement. Her er der vilje til at gennemføre ideer og projekter, og takket være fællesskabet og
sammenholdet er der tale om et imponerende tilbud af aktiviteter.
Det store fritidscenter rummer bibliotek, svømmehal, to haller, fitness, mødelokaler og café, og nærmeste
nabo er vuggestuen og børnehaven Andedammen. Fritidscentret er byens primære mødested, og Vorbasseborgerne har selv indsamlet ca. 12 mio. kroner for at etablere og udvikle centret.
Ved den seneste udarbejdelse af en udviklingsplan gennemførte vi en række individuelle interviews og
gruppeinterviews for bl.a. at kunne beskrive byens identitet. Det var i 2009.
Ifølge de adspurgte var byens identitet kendetegnet ved følgende:
-

Sammenhold, naboskab og netværk
Stærkt og bæredygtigt foreningsliv (flere end 60 foreninger)
God til at byde nye borgere velkommen
Vilje til at gennemføre projekter

Disse udsagn gik igen, da vi i 2015 tog fat på processen med at udvikle en plan for områdefornyelse.

SAMMENHOLD
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I den Landdistriktspolitik, som Billund Kommune vedtog i 2015 er opmærksomheden rettet mod
lokalsamfundets ressourcer, og det understreges, at samarbejde mellem foreninger og interessenter er en
væsentlig forudsætning for at kunne tale med én stemme - både over for kommune, myndigheder og fonde.
I det stykke er Vorbasse allerede nået langt, idet alle gode kræfter er samlet i Koordineringsudvalget, der
repræsenterer Vorbasse Lokalråd, Den Dynamiske Landsby, Vorbasse Erhvervsforening, Vorbasse
Grundejerforening og Vorbasse Fonden.
Projekt områdefornyelse i Vorbasse har i alle faser været båret af frivillighed, kreativitet, entreprenørskab,
bevidstheden om den lokale natur- og kulturarv og en vilje til selv at bidrage økonomisk.
Netop sammenholdet, fællesskabet, engagementet og rigdommen på ideer, vil fortsat være de kræfter, der
driver udviklingen, når ønskerne og drømmene for Vorbasses udvikling skal omsættes til virkelighed. Som
der står i skitseprojektet ”Byfornyelse i Vorbasse”, formuleret af tegnestuen Gustin Landskab:
”Byens unikke sammenhold og evne til i fællesskab at løfte de udfordringer, byen står overfor, er en kæmpe
værdi for den kommende byfornyelse af Vorbasse og har været et grundlæggende fundament for processen
indtil nu. Byens mange ildsjæle er bredt repræsenteret af både unge og ældre, og alle har stort fokus på et
godt og konstruktivt samarbejde, hvor alle er blevet hørt og taget hensyn til”.

HVORFOR SKAL OMRÅDET/BYEN FORNYES?
Vorbasse er over en årrække blevet mere og mere trafikeret, og vi må konstatere, at byen med hovedgaden
på 1,7 km, har fået karakter af gennemfartsby. Området omkring gadeforløbet er nedslidt, og det giver slet
ikke et indtryk af den hyggelige by med et enormt aktivitetsniveau og misundelsesværdigt fællesskab, som
Vorbasse er.
I Vorbasse ønsker vi en udvikling, der kan tiltrække nye beboere og dermed bevare de mange tilbud både
inden for service og handel. Derfor ønsker vi at genskabe et sammenhængende og livligt bymiljø, og derfor
har Vorbasse i 2014 selv taget kontakt til kommunen for at komme i gang med en områdefornyelse.
Kommunen har vist sin gode vilje til samarbejde bl.a. ved at lade processen og resultatet være kilde til
inspiration for andre ift. at udmønte den landdistriktspolitik, som Billund Kommune vedtog i 2015.

CAFEMØDER OG WORKSHOP
Processen for at komme frem til ønsker om byfornyelse af Vorbasse har været omfattende, og et stort antal
borgere har været inddraget i de mange møder, workshops og arbejdsgrupper. For en udenforstående må
processen se nærmest forbilledlig ud i forhold til lokalt demokrati og inddragelse af borgere.
Der blev i 2015 indledt med to café-møder, hvor der deltog mellem 80 og 100 borgere pr. møde.
Derudover blev der afviklet en workshop for de store elever på skolen. De kunne sige deres mening om
byens udseende, aktiviteter, sammenhold og stemningen i byen. De gav et bud på, hvorfor de ville flytte
tilbage til Vorbasse om ti år, eller hvorfor de IKKE ville flytte tilbage til Vorbasse.
Det som Vorbasse samles om…
Der har været enighed om, hvad Vorbasse samles om. Det er,
-

Foreningslivet
Skolen
Alsidigt fritids- og kulturliv
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-

Markedet

Visioner og mål
Ud fra drøftelserne ved cafémøderne og workshoppen på skolen kom man frem til visioner og mål for
Vorbasse. De lyder således:
Vi vil
- skabe sammenhæng mellem by og natur – sammenhæng mellem oplevelser og aktiviteter
- skabe synligt liv i byen
- skabe nye værdier i det, der forsvinder eller bliver til overs. Vi vil omdanne vore livløse pladser til
aktivitetssteder og steder med liv
- samarbejde om at forskønne byen
Resultat af første møderække
De mange input og prioriteringer blev fulgt op af to initiativer:



Der blev udarbejdet et program for en områdefornyelse, som udgjorde grundlaget for en ansøgning
om økonomisk støtte hos Billund Kommune og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Der blev nedsat fire arbejdsgrupper, som skulle arbejde med Byens ansigt, Byens torve og åbne
arealer, Byens sammenhænge og Markedsføring og bosætning.

DE FIRE ARBEJDSGRUPPER & PROCESSEN
I efteråret 2016 tog de fire arbejdsgrupper fat på næste del af processen frem mod en projektbeskrivelse. Alle
interesserede kunne melde sig til arbejdsgrupperne, og det gjorde ca. 40.
Formålet med arbejdet var at udvikle forslag til en gennemgribende fornyelse af Vorbasse, som skal
genskabe et sammenhængende byliv, der både udstråler oplevelser og den energi, som byens indbyggere i
fællesskab besidder.
De fire arbejdsgrupper arbejdede med følgende opgaver frem til foråret 2017:
Arbejdsgruppe A havde temaet Byens ansigt – Hovedgade og Trafik.
Gruppen arbejdede med følgende punkter:
* Fornyelse og revitalisering
* Hovedgaden som rygrad og vejviser til byens mange tilbud
* Trafiksikre overgange for bløde trafikanter
Arbejdsgruppe B havde temaet Byens torve og åbne arealer.
Gruppen arbejdede med følgende punkter:
* Rekreative og aktive muligheder på byens torve og åbne arealer
* Multifunktionel anvendelse
* Placeringer og behov
Arbejdsgruppe C havde temaet Byens sammenhænge.
4

Gruppen arbejdede med følgende punkter:
* Synlige aktiviteter og sammenhænge mellem Vorbasse skole og Vorbasse Fritidscenter
* Synlige oplevelser mellem markedspladsen og byen
* Styrke hjertestiernes fortælling ved at binde aktiviteter, særlige steder og unikke oplevelser sammen
Arbejdsgruppe D havde temaet Markedsføring og bosætning.
Gruppen arbejdede med følgende punkter:
* Hvad er Vorbasses ”brand”?
* Hvad skal der til for at få flere til at flytte til byen?
* Hvordan får vi flere turister til at komme til byen?
* Hvordan kan vi bruge Vorbasse marked til at udvikle byens ”image”?

VORBASSES UDFORDRINGER & POTENTIALE
Arbejdsgrupperne arbejdede ud fra Vorbasses potentiale og udfordringer:
Udfordringer:
- Byens meget trafikerede hovedgade
- En fragmenteret bymidte med mange mellemrum uden byliv
- Nye boligområder placeres langt fra bykernen, som medfører en usammenhængende struktur
- Byens butikker lukker
- Der er begrænset tilgang til og opmærksomhed på byens omkringliggende naturoplevelser og landskaber
Potentiale:
- En by, der løser de opgaver, der skal løses. Denne tilgang omsætter vi i udtrykket ”i Vorbasse handler vi”
- En by med et meget benyttet og velfungerende fritidscenter
- En by med et stærkt fællesskab og evne til at løfte i flok
- En by, som er kendt i hele Danmark for sit mere end 200 år gamle marked
- En by, hvor det særprægede, finurlige og gøgleriet prioriteres og værdsættes
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Torvet – byens nye vartegn -

PLANEN FOR VORBASSE
Undervejs i processen allierede Koordineringsudvalget sig med landskabsarkitekt Stephan Gustin fra Århus.
Han har drevet processen frem og på elegant vis fået konkretiseret mange af byens ønsker. Resultatet
foreligger i form af den projektbeskrivelse, der er resumeret i det følgende.
De forskellige elementer, der skal udgøre en samlet plan, består af:







Hovedgaden, som skal fornyes og forskønnes. Den skal være grøn og frodig med træer og blomster
foran en del af husene.
Tre spændende områder er med til at markere hovedgaden. De tre områder er Torvet, Krigshavnen
og Aksen, og de skal hver for sig signalere forskellige typer byliv og aktivitet. Krigshavnen er frodig
og en del af historien. Torvet er byens ansigt udadtil med det historiske Æ Gåedhus og måske den
unikke karrusel Mr. Swing King. Pladsen er ansigtet udadtil og samtidig en ny samlingsplads. Aksen
skal forbinde skole og fritidscenter og samtidig være en attraktion, ikke kun for dem, der bor i
Vorbasse, men også for dem, som søger et nyt sted at etablere sig.
Grønne kiler skal skabe forbindelse mellem byens centrum og den natur, der ligger omkring
Vorbasse.
Trafikal forandringer. Den tunge trafik er en udfordring for de bløde trafikanter. Med enkelte
virkemidler skal der skabes et mere sikkert trafikalt netværk, der bl.a. giver en mere sikker skolevej.
Stierne skal give natur- og kulturhistoriske oplevelser. Natur og historie skal kobles sammen ved, at
stierne forbindes bedre i et samlet netværk. Undervejs fortælles byens unikke historie f.eks. ved
fortællebænke.

Fællesskabet og borgernes energi og engagement skal spille en vigtig rolle i byfornyelsen.

En plan for udvikling
Det tilstræbes, at byfornyelsen i løbet af få år skal give byen et markant løft, og at den udfolder den vision,
som borgerne har givet udtryk for.
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De tre fokusområder er:
-

-

Byfortætning – der er ønske om, at den centrale del af Vorbasse skal fortættes. En højere
bebyggelsesgrad med mulighed for at bygge op i 3-4 etager. Handel og serviceerhverv kan placeres
omkring de offentlige pladser.
Grønne kiler De grønne forbindelser/kilder, der er mellem bykernen og den omkringliggende natur,
skal udvikles med mere spændende tilplantning.
Udbygningsstrategi - der skal være fokus på, hvordan udstykninger kan bidrage til en positiv
udvikling af selve byen, og at de kommer til at ligge hensigtsmæssigt ift. til byens ønsker for en
fortættet bykerne og grønne kiler.

Sådan kunne
hovedgaden se ud
ved at arbejde med
udtrykket mellem vej
og bygninger – mere
grønt, træer,
stakitter, boder. Ill.:
Gustin Landskab

HOVEDGADEN
Hovedgaden strækker sig over et meget langt forløb, 1,7 kilometer over Nørregade og Østergade. Gaden skal
styrkes ved at bygge videre på de eksisterende landsbytræk. Ved de åbne pladser kan vi forbinde hovedgaden
mere tydeligt med hal, plejeboliger, brugs og boliger bag hovedgaden.
Der er mulighed for at give hovedgaden et grønnere udtryk ved at plante træer og planter/blomster langs
gaden. Stakitter og træværk kan også være med til at understrege landbymiljø. Bænke og boder er en anden
mulighed for at give indtryk af et indbydende byliv.

Oversigts kort over ny
udnyttelse af Torvet ved
Prikken og kroen.
Trafikafviklingen ændres, og
det giver plads til et
iøjnefaldende torv.
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TORVET – byens nye vartegn
Torveområdet mellem Prikken, Æ Gåedhus og Vorbasse Kro er et trafikalt miskmask af utrolig meget asfalt
og snørklede veje. Der ønskes en ny og langt mere overskuelig og enkel afvikling af trafikken. Bakkevej
lukkes mod Østergade. I stedet etableres en direkte forbindelse mellem Søndergade og Østergade.
Søndergade og Bakkevej forbindes af ny vej syd for det nye torv.
Det giver plads til et rigtigt torv, hvor det gamle, smukke hus, Æ Gåedhus, kommer til sin ret, og hvor der
eventuelt kan blive plads til den gamle karrusel Mr. Swing King, eller - hvis det ikke er praktisk muligt - et
andet kreativt symbol, der associerer til markedsbyen Vorbasse. Der er rum til ophold og til aktiviteter, og
pladsen bliver så synlig, at den giver gennemkørende trafik en aha-oplevelse og et incitament til at stoppe op.
Parkering bliver der plads til dels ved kroen, ved Prikken og på hjørnet Søndergade/Vestergade
Hovedgaden skal i svinget forsynes med skilte - 40 km. i timen - og have en hævet flade med et grafisk
mønster, så det er tydeligt for trafikanterne, at hastigheden skal være lav.

Aksen kunne indeholde
et oplevelsestårn med
en særlig lyssætning og
flere muligheder for leg
og bevægelse i tårne

AKSEN
I dag er der en kedelig forbindelse mellem to af byens centre – skolen og fritidscentret. Men her er der
muligheder for at lave en helt ny forbindelse, som både vil skabe aktivitet, og som for tilflyttere vil være en
understregning af, at byen har tre attraktioner for familierne – et flot fritidscenter, en god skole og en
spændende aktivitetsakse.
Aksen skal summe af aktivitet og liv. Den skal være en god forbindelse fra hovedgaden til campingpladsen –
forbi skolen og fritidscentret. Den skal byde på oplevelser, og den skal kunne ses fra hovedgaden, så det er
tydeligt for forbipasserende, at de nu er i en by med mange aktiviteter og muligheder.
Ankomstområdet ved skolen er i dag temmelig kaotisk. Fremover kan det være et område med aktiviteter. I
stedet kan de børn, der bliver bragt i skole med bil, afleveres på p-pladsen ved fritidscentret.
Der er mange muligheder for nye og spændende aktiviteter i Aksen. Her er forslag:
-

Overdækket opholdsområde ved busstop ved hovedgaden.
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-

Cykelparkering med lys og lyd og særlige møbler
P-pladsen opgraderes til nyt multirareal med plads til boldspil og motoriske udfordringer
Området til leg og læring etableres lige ved skolens sydlige bygninger.
Klatrebane med sjove eller tankevækkende tekster
Scene og et unikt oplevelsestårn med klatrevæg og svingtov
Siddeområder, der kobler skole og boldbaner

Krigshavnen er en frodig oase, men
let at overse for forbipasserende. Der
er bl.a. mulighed for at forbinde
pladsen med den grønne plads på den
anden side af vejen og samtidig gøre
den mere tydelig i sit udtryk.

KRIGSHAVNEN
Krigshavnen er i dag et frodigt hjørne langs hovedvejen. En lille oase med et sjovt navn og masser af
historie, men det når man ikke at registrere som forbipasserende. Derfor skal stedets visuelle identitet
opgraderes.
Krigshavnen kan forbindes med det grønne område på den modsatte side af vejen. Samtidig kan man binde
Krigshavnen sammen med sansehaven ved plejecentret ved en markering i belægningen på stien.

SANSEHAVEN og DEN GAMLE BUSHOLDEPLADS
I Vorbasse er man ærgerlig over den asfaltjungle, der er opstået på den stort set ubrugte busparkeringsplads
mellem bank og brugs. Den plads bør integreres i bymiljøet.
Ved den nuværende busparkerings genbo, Frihavnen, etableres en sansehave og et aktivitetsområde for store
og små – et oplagt mål for børnefamilier.
Busholdepladsen kan i stedet omdannes til en grøn plads, som f.eks. kan bruges til markedsevents og som
parkeringsplads ved spidsbelastninger.
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TRAFIKAL OPGRADERING
Trafikforholdene for de bløde trafikanter kan og skal forbedres med enkle virkemidler. Det gælder:







Sikre overgange placeres ift. de bløde trafikanters ruter. Overgangene er hævede flader med
grafiske markeringer.
Cykelruter for skolebørn. Det viser sig, at det for langt de fleste børn er muligt at cykle til skole ad
stier og dermed undgå hovedgaden så meget som muligt.
Ny afvikling af trafik ved skolen. Den nuværende p-plads ved skolen nedlægges og i stedet
anvendes p-pladserne ved fritidscentret. Dels for at undgå kaotiske og farlige trafikforhold om
morgenen på pladsen – dels fordi pladsen med fordel kan inddrages til aktiviteter i Aksen.
Nye cykelstier. Det er oplagt at etablere nye cykelstier, som forbinder det eksisterende net bedre.
Dermed skaber vi en mere sikker skolevej.
Hastighed ned. Der må ikke køres mere end 40 km/timen på en strækning af hovedgaden mellem
Aksen og Krigshavnen.

STIFORBINDELSER
Vorbasse har i dag mange gode hjertestier, men der er mulighed for at lave et fint netværk af stierne, hvis de
bliver forbundet bedre. Nogle af de eksisterende stier kan lægges om og udbygges. Der opstilles digitale
fortællebænke med korte finurlige fortællinger om naturen og byens historie. Byens historie bliver på denne
måde rammet ind af stierne, og der er mulighed for yderligere at opgradere oplevelserne ved at etablere et
oplysningstårn ved udgravningsområdet. Med den moderne teknik kan der i tårnet skabes en interaktiv
oplevelse, hvor man kan se, hvor de udgravede landsbyer lå, og hvordan livet formede sig i landsbyerne
dengang.
På byens tre centrale pladser opstilles oplysende skilte, der anviser ruter og oplevelser.

UDVIKLINGSPLAN OG LANDDISTRIKTSPOLITIK
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Udviklingsplanen for Vorbasse er udarbejdet, så den lægger sig tæt op ad Billund Kommunes politik for
landdistrikterne.
I landdistriktspolitikken hedder det bl.a., at ”bosætning er afgørende for bevarelsen af intakte landsbyer, der
danner det naturlige centrum for landdistrikternes lokalsamfund. Men bosætning kræver nytænkning”.
Det hedder videre:
”Tilflyttere og nuværende borgere skal opleve en interessant dagligdag, som kan fungere i lokalsamfundet.
Billund Kommune anbefaler derfor, at lokalsamfundene stopper op og spørger: Hvad er det for et familieliv,
vi vil tilbyde her?”
Det mål harmonerer fint ikke alene med det aktive og kreative miljø i Vorbasse, men også med byens evne
til at rumme nye borgere. Ønsket om yderligere bosætning er et væsentligt parameter arbejdet med at udvikle
byen.
At Vorbasse er i mange henseender er parat til at modtage nye borgere er indlysende, men især et forhold gør
opfyldelse af målet usikkert. - En usikkerhed, der hænger sammen med den kendsgerning, at Vorbasse er
godt på vej til at blive en regulær soveby med et i bedste fald stagnerende antallet arbejdspladser.
I Vorbasse er vi helt med på, at ”bosætning er afgørende for bevarelsen af intakte landsbyer”, men ser vi ikke
i for høj grad bort fra nødvendigheden af nye erhverv og arbejdspladser?
Den erhvervsmæssige tilstand og af mulighederne for udvikling er opsummeret i det følgende.

Baggrundsanalyse for erhvervsmæssig udvikling
Generelt
Vorbasse er med sine ca. 1300 indbyggere (ca. 2200 i skoledistriktet) Billund Kommunes næststørste
landsby. Set over en årrække er der tale om en nærmest stabil befolkningsudvikling. Som det ser ud nu, er
fraflytningen for stor, og fødselsoverskuddet er i minus med ca. 10 personer pr. år.
Som de fleste landsbyer er Vorbasse ramt af de ændringer i erhvervsstrukturen, der har fundet sted gennem
de sidste ca. 50 år. Butikker har i vidt omfang måttet lukke, og heller ikke fremstillingserhverv og
håndværkserhverv er gået ram forbi. Alle væsentlige kategorier af håndværk er dog fortsat til stede, og det
samme gælder en række private og offentlige services, som man har brug for i hverdagen.
Præget af soveby bliver stadig tydeligere, idet de fleste erhvervsaktive pendler til job - typisk i Billund eller
Grindsted. (253 indpendlere og 673 udpendlere)
Selvom Vorbasse er begunstiget af et omfattende foreningsliv, masser af fritidsaktiviteter, en rig natur i
omegnen med mange historiske aftryk, og med et Vorbasse Marked som et stærkt kort, så er der alligevel grå
skyer i horisonten. Skyer, der peger i retning af, at det på det lange sigt kan blive vanskeligt at forblive et
dynamisk lokalsamfund. Hvis byen skal opretholde det befolkningsgrundlag, der skal til, for at holde liv i
den ellers velfungerende, fuldt udbyggede folkeskole og de mange øvrige funktioner i landsbyen, er det
uomgængeligt, at byen må tage initiativ til yderligere udvikling.
I det følgende går vi tættere på Vorbasse og nærmeste omegns stærke og svage sider. De er indkredset som
resultat af en brainstorm blandt en gruppe borgere. Rækkefølge er tilfældig.

Fysiske forhold
Stærke sider:
De stærke sider er beskrevet i udviklingsplanens indledende afsnit, ”Hvem er Vorbasse-borgerne”
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Svage sider:
En trafikeret hovedgade der gennemskærer byen, en fragmenteret bymidte med mange mellemrum uden
byliv, en del af boligmassen er nedslidt, nye boligområder er placeret langt fra bykernen, og , som det ser ud
lige nu, begrænset adgang til og opmærksomhed på omkringliggende naturoplevelser og landskaber.

Folk i Vorbasse
Stærke sider:
Mange ildsjæle og en ”løfte i flok” tilgang med etableringen af Fritidscenteret som et lysende eksempel, et
unikt koncept for afvikling af Vorbasse Marked, en potentiel historisk bevidsthed samt omsorg, tillid,
tryghed, nærhed, rummelighed og - ikke mindst - selvbevidsthed.
Svage sider:
Lønmodtagerkulturen må ses som en svaghed, når der skal skabes nye erhverv, og det er relativt få personer,
der må trække læsset.

Erhverv og økonomiske forhold
Stærke sider:
Mange småerhverv, en del private og offentlige servicefunktioner, mange arbejdspladser inden for
pendlingsafstand, uudnyttede muligheder i forbindelse med turiststrømmen til Billund
Svage sider:
Mange af byens butikker er lukket, og et kig i CVR- registeret bekræfter, at det er småt med nye
erhvervsmæssige initiativer.

Forhold til omverdenen
Stærke sider:
Vorbasse Marked, vorbasse.dk, Vorbasse Krigshavn, politisk repræsentation og samarbejde, Vorbasse
Camping, Vorbasse Skole
Svage sider:
Vorbasse tiltrækker ikke nye entreprenører.

Organisatoriske forhold og lokale aktiviteter
Stærke sider:
Ca. 60 foreninger herunder Grundejerforeningen, Vorbasse Lokalråd, Den Dynamiske Landsby,
VorbasseFonden, Erhvervsforeningen. Disse fem foreninger koordinerer deres arbejde i det såkaldte
Koordineringsudvalg.
Det tidligere nævnte koncept for tilrettelæggelse og afvikling af markedet medfører, at Vorbasse har et
økonomisk fundament, som langt overstiger det niveau, man kan forvente af betydeligt større byer.
Mange initiativer/projekter tages op. Ud over Fritidscenteret med de mange funktioner og Vorbasse Marked
bliver der, som det tidligere er fremgået af denne udviklingsplan, arbejdet med et byfornyelsesprojekt, et
boligprojekt (20 - 25 boliger) samt en del andre mindre projekter.
Svage sider:
De fleste aktiviteter handler om fritiden og livet mellem husene, men er ikke nyskabende i forhold til den
grundlæggende udvikling.
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Det er i erkendelse heraf, at Vorbasses deltager i det af Københavns Universitet initierede projektet
”Udvikling af nye erhverv - den moderne landsby i nye roller”. Målet er her at påvise, at landsbyernes
fremtid må baseres på, at de selv er med til at skabe nye erhverv og arbejdspladser.

Konklusioner og ideer
Den umiddelbare karakteristik viser, at der i Vorbasse er behov for at skabe nye tiltag baseret på de lokale
ressourcer, så en truende negativ spiral forhindres. Hidtil har de lokale kræfter primært været samlet om
fritidslivet og helt aktuelt om byfornyelse. Behovet for etablering og tiltrækning af nye lokale økonomier og
aktører, der kan påvirke de strukturelle forhold, er iøjnefaldende.
Arbejdsgruppen omkring projektet ”Den Moderne landsby”, har som det første særligt hæftet sig ved de
muligheder den ledige bankbygning og den hellige kilde indbyder til. Måske kan de, jf. nedenstående, blive
omdrejningspunktet for nye tiltag?

Indsatsområder
Kommunens landdistriktspolitik peger på de 9 indsatsområder, som vi har anført nedenstående, efterfulgt af
et bud på hvordan vi forstår dem og udvikler dem. I forlængelse heraf har vi oplistet konkrete mål, som vi vil
arbejde frem mod i de næste fem år.

Indsatsområde

Definition

Mål og indsats

Evaluering

Identitet

Hvordan ser vi os
selv, og hvad er vi
fælles om?

De aktiviteter, der er sat i værk i
forbindelse med byfornyelsesprojektet,
bidrager i sig selv til at udvikle vores
selvforståelse. Vores identitet hænger
således uløseligt sammen med vores
evne og vilje til løbende udvikling.

Drøftes løbende

Fællesskaber

Hvordan vi hjælper
og bruger hinanden

Vi vil styrke fællesskabet blandt andet
ved, at vi i udførelsen af vores
aktiviteter lytter til hinanden og er
solidariske med hinanden.

Drøftes i
Lokalrådet en
gang om året

Vi tilstræber flere fælles aktiviteter.
Enhver beslutning forudsætter altid
forudgående overvejelser om den
mulige effekt på andre lokale aktørers
virke.
Offentlige og
private services

Hvilke faciliteter varer og tjenester kan og skal vi
tilbyde?

Byfornyelsen skal styrke grundlaget for
at bevare den service vi har, og skabe
grobund for nye.
Opmærksomheden rettes mod følgende

Drøftes i
Lokalrådet en
gang om året og
når der opstår et
behov.
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aktiviteter:
Vorbasse.dk
Hjemmesiden vorbasse.dk, skal fortsat
være krumtappen i Lokalrådets kommunikation ikke alene med borgerne i
Vorbasse sogn, men med alle, der gerne
vil vide noget om os.
vorbasse.dk kan ikke fungere uden
opbakning fra alle foreninger,
institutioner og erhvervslivet, som har
nyheder og arrangementer at fortælle
om og invitere til.
Lokalrådet vil arbejde på at sikre, at alle
foreninger og organisationer udpeger en
person, der er ansvarlig for kontakten til
vorbasse.dk
Genbrugspladsen
Lokalrådet vil arbejde på at sikre den
bedst mulige betjening på
genbrugspladsen. I første omgang ved
hjælp af frivillig arbejdskraft, og hvis
det mod forventning ikke lykkes, da at
få genindført betalt arbejdskraft.
Lægehuset
Lokalrådet forudser ingen umiddelbare
ændringer i vores betjening af
praktiserende læger, men vil til
stadighed have opmærksomheden rettet
mod forhold eller hændelser, der kan
true den nuværende ordning.
Iværksætteri

Initiativer der kan
fremme tilgangen af
nye og understøtte
eksisterende
virksomheder

Den Moderne Landsby
I Vorbasse har de lokale kræfter primært
været samlet om fritidslivet og helt
aktuelt om byfornyelse. Behovet for
etablering og tiltrækning af nye lokale
økonomier og aktører, der kan påvirke
den erhvervsmæssige udvikling, er
iøjnefaldende.
Det er i erkendelse heraf, at Vorbasses
deltager i det af Københavns Universitet
initierede projektet ”Udvikling af nye
erhverv - den moderne landsby i nye
roller”. Målet er her at påvise, at
landsbyernes fremtid må baseres på, at
de selv er med til at skabe nye erhverv
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og arbejdspladser.
Arbejdsgruppen omkring projektet har
som det første særligt hæftet sig ved de
muligheder den ledige bankbygning og
den hellige kilde indbyder til.
Den formelle del af projektet afsluttes i
2019, men resultaterne og effekten
fortsætter – om alt går vel!

Vorbasse Lokalråd vil til stadighed være
opmærksom på nye muligheder for at
tiltrække og fastholde iværksættere i
byen og i oplandet.
Det indebærer blandt andet, at
lokalrådet nøje følger mulighederne for
udbud af industri- og
håndværkergrunde, og at rådet vil
forholde sig til de foreslåede forslag til
linjeføring af en eventuel kommende
motorvej og - i givet fald -arbejde for en
til- og frakørsel så tæt på byen som
muligt.
Småskalaturisme

Fastholde og
udbygge
turismeerhvervet

Lokalrådet vil løbende bidrage til at
udvikle og forbedre de faciliteter og
services, vi tilbyder vores turister.
Arbejdet med turisme vil altid ske i et
tæt samarbejde med de lokale aktører på
området. Som minimum forpligter
Lokalrådet sig til at indkalde parterne til
et sæsonforberedende møde i marts/april
og til et evalueringsmøde i september/
oktober
Resultaterne af arbejdet vil vi fortsat
formidle i folderen ”Velkommen til
Vorbasse” og på vorbasse.dk.
Shelterområdet markedsføres løbende
på vorbasse.dk, i de tilgængelige apps
samt i en folder.

Natur-, kultur- og
fritidstilbud

Pleje og udvikle
natur og kultur

Natur-, kultur- og fritidstilbud vil alle
blive styrket som følge af byfornyelsen,
idet den blandt andet omfatter en
betydelig udvidelse af diverse gangstier
/hjertestier og ikke mindst cykelstier, og
grønne kiler.
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Lokalrådet vil fortsat prioriterer det
tidligere kuldsejlede cykelstiprojekt ad
den gamle Troldhedebane gennem
Fromssejer, til Gilbjergvej, Ørnsbjergvej
og Gyttegård og videre derfra til
Hejnsvig og Billund.
Områdefornyelse

Løbende
forbedringer og
forskønnelse af
Vorbasse og omegn

Projektet er i
2019 optaget på
Billund
Kommunes
stiplan.

Den økonomiske usikkerhed, der er
forbundet med realiseringen af
byfornyelsesprojekt, betyder, at
projektet vil forløbe over flere år.
Det er med dette udgangspunkt, at
Koordinationsudvalget vil udarbejde en
skitse til et prioriteret projektforløb
omfattende alle de initiativer, der er i
spil.
Indtil skitsen foreligger, tilrettelægges
processen jf. nedenstående
retningslinjer.
Torvet og aktivitetsaksen
Idet ca. 1 mio. kr. er anvendt til
udarbejdelse af planer og til
projektering, råder vi over ca. 5 mio. kr.
til den fysiske udførelse af
byfornyelsen. Dette beløb fordeles
mellem de to af koordineringsudvalget
udpegede førsteprioriteter, renovering af
torvet og aktivitetsaksen mellem
fritidscenteret og skolen. Projekterne
forventes påbegyndt i 2019.
Vartegnet på torvet, og det
flerfunktionelle oplevelsestårn, er to
delprojekter, som vi tilstræber at
finansiere via fondsmidler og en
kommunal bevilling i 2020.
Vartegnet skal understøtte Vorbasses
DNA, skabe stopeffekt for
gennemkørende og identitet lokalt.
Tårnet, som skal markere den sydlige
ende af Aktivitetsaksen skal opfordrer
til leg og samvær også for
campingpladsens turister. Derudover
skal tårnet fungerer som busskur for
skolens elever.
Særligt for den påtænkte kunststofbane
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gælder, at realiseringen vil være meget
afhængig af en betydelig særbevilling.
Hovedgaden
Arbejdet med begrønning og
forskønnelse af hovedgaden skal
gennemføres i et tæt samarbejde med
alle berørte grundejere. Der har været
kontakt og afholdt møder med det
hovedformål at afstemme
forventningerne og at skabe et fælles
billede af den aktuelle situation.
Samarbejdet har vist, at der er skabt
fælles fodslaw om opgaven.
Projektet er påbegyndt i 2019, og det må
forventes at strække sig over de
nærmest følgende år. Kommunal
bevilling søges for 2020.
Krigshavnen
Udgiften til de planlagte ændringer på
torvet omkring krigshavnen forventes at
beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. hvor til
kommer et større beløb til en markant
skulptur/legeredskab.
Lokalrådet/koordineringsudvalget anser
det ikke for realistisk at tage initiativer
på området før 2021/22.
Gl. Busholdeplads
Omlægningen af pladsen til en aktiv
grøn plads kombineret med
parkeringsmuligheder forventes i bedste
fald påbegyndt, når det økonomiske
grundlag på ca. 1,5 mio. kr. foreligger.
Et realistisk bud er 2023.
Sanse- og motorikhave
Den sanse- og motorikhave, der skal
etableres ved den sydøstlige ende af
Frihavnen, skal være et dynamisk
samlingspunkt for byens borgere,
Frihavnens beboere og for turister.
Projektet gennemføres, når den
fornødne økonomi baseret på
fondsbevillinger, tillader det.
Forhåbentlig i 2023.
Sikker skolevej
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Det fuldt udbyggede net af cykelstier
inklusive diverse markeringer og
hævede flader - en udgift på ca. 3,5 mio.
kr. - gennemføres i de etaper, som
økonomien tillader. Stien fra Bakkevej
nord om den gamle fodboldbane og
frem til skolen er etableret i 2019.
Stier
Lokalrådet vil arbejde videre med at
udbygge og om fornødent omlægge det
eksisterende netværk af stierne, og vi vil
opstille bænke ved digitale standere med
korte fortællinger om naturen og byens
historie.
På byens tre centrale pladser opstilles
oplysende skilte, der anviser ruter og
oplevelser.
Sanering og renovering
Som et vigtigt supplement til de
igangværende aktiviteter har lokalrådet
taget initiativ til etablering et selskab
med det formål at sanere og/eller
renovere udtjente boliger og bygninger.
En arbejdsgruppe afventer pt.
udmeldinger om deltagelse fra
Landdistriktsrådet og i særdeleshed fra
Billund Kommune.
Mobilitet

Hvordan kommer vi
til og fra byen

Landdistriktsrådet
er primo 2019 i
positiv kontakt
med BK om en
ordning, der
dækker hele
kommmunen

Lokalrådet vil fortsat arbejde for tilbud
om offentlig transport, der tilgodeser
vores muligheder for at komme til og fra
de større byer på mange tidspunkter af
døgnet - også i weekenden.
Som det er fremgået af ovenstående har
lokalrådet forpligtet sig til løbende at
forbedre trafiksikkerheden ikke mindst
for cyklisterne.
Lokalrådet er opmærksom på den
mangelfulde mobildækning i nogle af
vores yderområder. Rådet påtager sig at
påtale manglerne, indtil problemet er
løst.

Bosætning

Flere indbyggere i
Vorbasse og omegn

Nye boliger i bymidten
Lokalrådet vil arbejde for en fortætning
af Vorbasse bymidte ved etablering af
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20 – 25 lejligheder.
Den til formålet nedsatte arbejdsgruppe
har på baggrund af en bevilling fra
Landdistriktsfonden ladet udarbejde en
model af 10 – 12 punkthuse placeret på
Lundgårdgrunden (hjørnet af Håndværkervej/Skjoldbjergvej).
Projektet blev primo 2019 godt
modtaget af ca. 70 interesserede
borgere.
Lokalrådet forventer, at projektet vil stå
færdigt i løbet af 2021.
Samarbejdspartneren er boligforeningen
Bovia.
Ledige byggegrunde
Lokalrådet vil til stadighed have
opmærksomheden rettet mod sikring af
et fornuftigt udbud af byggegrunde
herunder evt. ønsker om storparceller.
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