
Invitation til Kick-Off
BYVISION JELLING

Nu begynder en spændende 
proces, hvor borgere, politi-
kere og forvaltning sammen 
udvikler en byvision for Jelling. 

Du er hermed inviteret til kick-
off på processen. Vi opfordrer 
dig til at tage andre med, som 
har en interesse i at udvikle 
Jelling som en stærk og leven-
de by. Alle er velkomne!

Vi serverer kage, kaffe og sodavand 
til mødet. Tilmeld dig gerne af 
hensyn til forplejning. 

Tilmeld dig på: 
www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvision-jelling/

Åbning af mødet v/ borgmester

Jens Ejner Christensen

-Hvor står Jelling i dag?

-Hvilke potentialer og 
muligheder rummer Jelling?

-Borgernes byvision! 
Hvordan kan du 
bidrage til udvikling 
af byvisionen?

24. FEBRUAR KL. 19.00-20.30
UCL - store auditorium, 
Stationsvej 4, 7300 Jelling

#ByvisionJelling

KICK-OFF

Februar 2020 November 2020

BYVISIONSMØDE

Forslag til byvision

Dialog
VEDTAGELSE

Dialog

Fremtidsscenarier



HVAD ER EN BYVISION ?

En byvision sætter en retning for en byen. 
Med en byvision kan vi stille og besvare de 
helt store spørgsmål som: Hvor skal vi hen 
med vores by? Hvad er vores muligheder og 
udfordringer? Og hvilke særlige potentialer kan 
udviklingen baseres på, og hvem skal løfte den? 

En byvision skaber sammenhæng i et 
geografisk område og omfatter både byen og 
dens sammenhæng til det naturlige opland.

En byvision er tværgående og får os til at 
starte nogle nye og bredere samtaler på tværs 
af interesser.

En byvision er involverende. Med en byvision 
ønsker vi at styrke muligheden for, at man lokalt 
kan tage medansvar for at udvikle sin by.

En færdig byvision indeholder:
-En stærk fælles fortælling.
-Kort og tegninger der illustrerer 
udviklingspotentialer, arealanvendelse og 
nøglefakta.
-Et hæfte med visionen og to – tre hovedtemaer 
i ord og billeder.
-En initiativliste med ideer og forslag til 
handling.

JEG VIL GODT ENGAGERE MIG LIDT EKSTRA!

I forbindelse med kick-off nedsætter vi 
”borgernes byvisionsgruppe”. Har du tid og 
lyst til at indgå i en arbejdsgruppe, der skal 
medvirke til dialog og debat om byvisioner i 
Jelling i en afgrænset periode, så hører vi gerne 
fra dig. 

Alt hvad du behøver for at være med finder 
du på www.vejle.dk/byvisionjelling fra den 24. 
januar.

Kontakt:
Spørgsmål angående ByvisionJelling kan rettes 
til Camilla Jørgensen, projektudvikler 
camjo@vejle.dk 76812243

Øvrige byvisionsteam:
Lisbet Wolters, Stadsarkitekt Vejle Kommune
Peter Sepstrup, Projektudvikler 
Mette Holm Pedersen, Byplanlægger


