
Jelling, d. 24. september 2014 
 
 
Åbent brev til Vejle Kommunes byrådspolitikere: 
 
Man gjorde en by fortræd… 
 
Der er nok at tage fat på i Jelling. Det viser virkeligheden, og det fremgår også meget 
tydeligt af ”Udviklingsplanen for Jelling Midtby”, som Vejle Byråd vedtog i 2013. 
Udviklingsplanen blev lavet efter anlæggelsen af monumentområdet, men vi er i 
Jelling Lokalråd blevet meget i tvivl, om politikerne i Vejle Byråd overhovedet tager 
den plan, de selv har vedtaget, alvorligt.  
For planen kan ikke realiseres uden investeringer, og indtil videre er der ikke bevilget 
penge til dens gennemførelse! 
I 2014-budgettet blev der afsat 0 kr. til renoveringen af midtbyen, og nu foreslår man i 
2015-budgettet afsat 3 mio. kr. til Jelling. Pengene skal dog ikke bruges på midtbyen, 
men til trafiksanering ved Bredager-Fårupvej-krydset. Det er der helt sikkert god 
mening i, men midtbyen ofrer man igen ikke en krone på, på trods af at man i budget 
2013 udtalte, at der var hensigten at gøre det i budget 2015. 
 
I Jelling Lokalråd ved vi godt at der skal prioriteres, og derfor har vi været beskedne i 
vore ønsker: Færdiggørelse af Byens Torv og en lille stump sivevej, samt planlægning 
af randbebyggelse øst for Fakta-bygningen. Det sidste giver oven i købet penge 
tilbage i kommunekassen!  
Men for andet år i træk blev der ikke bevilget penge til renovering af Jelling Midtby, 
og det er derfor vi spørger, om Vejle Byråd tager den plan, de selv har vedtaget, 
alvorligt. 
 
Som viceborgmester Søren Peschardt står citeret for i VAF d. 18/9, så har man gjort 
en by fortræd i forbindelse med monumentplanen. Myten om, at Jelling har fået så 
meget, punkterer han også. Sandheden er, at Jelling intet har fået, pointerer han.  
Jo, vi fik en omfartsvej som en ringe erstatning for hovedvejen gennem byen, men 
ellers har han ret: Jelling by har ikke fået noget, men mistet en masse.  
Det, der er vores bekymring, er, at vores usammenhængende og opsplittede midtby 
skal forbløde og miste sit liv. Vi gør, hvad vi kan for at holde gang i den og skabe 
ideer til nye tiltag.  
Men det går ikke uden kommunal opbakning, så vi må bede politikerne om at 
genoverveje budgetforliget, så der i 2015 endelig kan sættes gang i renoveringen af 
Jelling Midtby. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jelling Lokalråd 
Emily Bergstrøm, Søren Fjordside, Betty Friis-Nielsen, Ib Jensen og Herle Thomsen 
 


