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Årsmøde  for lokalsamfund 

Onsdag 6. april sætter udvalget de 27 lokalråd i Vejle Kommune stævne i 

Vingsted til det årlige møde om lokalsamfund og nærdemokrati. Årets 

gæster er to lokale expats, som bidrager til en dialog om alternative 

målgrupper for bosætning i landdistrikterne. 

Læs mere på: www.lokalsamfund.vejle.dk/ 

 

  

ULN årsberetning for 2015 

Udvalget noterede med tilfredshed, at der også i 2016 var stor efter-

spørgsel til puljerne, der styrker lokalområderne. Der er bevilliget 

nærved 40 større og mindre borgerprojekter fx renoveringsprojekt for 

bymidten i Ødsted. Derudover er der gennemført en række initiativer 

bl.a. nedrivning af fem skæmmende huse. 

Læs mere på: www.lokalsamfund.vejle.dk 

 

 

Landdistriktsudvikling i nordisk perspektiv 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati drøftede rapporten 

”Landdistriktsudvikling der virker” om forskningsbaserede erfaringer 

fra landdistrikter i Norge og Sverige. Politikerne fandt resultaterne 

spændende, men mente også at Vejles opland og landdistrikter i Norge 

har forskellige forudsætninger. Udvalget vil invitere Tænketanken 

Urban, som står bag rapporten, for at høre, hvordan erfaringerne kan 

bruges i en Vejle sammenhæng. 

Læs mere på: www.t-urban.dk/landdistriktsudvikling-der-virker 

 

 

Projekt: Danmarks største galleri i det fri 

Give Udviklingsråd (GUR) sætter nu alle sejl til for at Give bliver kendt i 

kunstkredse, som Danmarks største galleri i det fri. Udviklingsrådet 

håber på den led at styrke den positiv udvikling for byens detailhandel 

og udviklingen i tilflyttere. ULN har bevilliget 217.000 kr. i 2016 til 

formålet. GUR skal selv løfte opgaven fra 2018. 

Læs mere på:  
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Byhaver  

Udvalget har bevilliget et beløb til Byhaverne i Vejle. Udvalget 

støtter projektet fordi det har til formål at skabe nye fællesskaber 

i lokalsamfundet. Vestbyen og byhaverne er et af de områder 

Byrådet har valgt at arbejde med i kommunens resiliens strategi. 

Her vil der blive arbejdet med netop sammenhængskraft og 

borgerdreven udvikling.  
 Læs mere på: http://dyrkvejle.dk/om.html  

 

 

Lokal identitet  

Smidstrup og Omegns Museum og Arkiv søgte udvalget om 

midler til varmepumper til lokalet, der indeholder arkivets 

miniby. Forslaget vandt ikke umiddelbar tilslutning. Udvalget har 

opfordret ansøger til at vende tilbage med et projekt, der rammer 

en bredere brugergruppe og som er med til at udvikle nye 

muligheder i lokalområdet.  

 

 

Inspirationskatalog - årsrapporter fra lokalrådene 

Alle lokalråd med en samarbejdsaftale med Vejle Kommune har 

indsendt deres aktivitets rapport for 2015 og forventende 

aktiviteter for 2016. Det er inspirerende læsning og giver et 

indtryk af store variation og idérigdom hos lokalrådene.  

 

Inspirationskataloget kan bestilles hos hasan@vejle.dk.  
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