
 

OMRÅDEFORNYELSE  
Vorbasse 2016-2021 

PRESSEMEDDELELSE 

Vorbasse får nyt torv  

og en aktivitetsakse 
 

Vorbasse går i gang med første fase af byfornyelse til knap seks millioner kroner. 

Vorbasse Fonden har bevilget en halv million. 
 

Vorbasses torv mellem Vorbasse Kro og butikken Prikken skal have en ordentlig overhaling. Veje bliver 

lukket, og nye vejføringer kommer til. Parkeringspladser flyttes, for at det nye torv kan være en hyggelig 

opholdsplads. 

 

Stien mellem Vorbasse Skole og Vorbasse Fritidscenter skal ændres til at være en aktivitetsakse, så det 

bliver en oplevelse at gå fra hovedgaden ved skolen og ned til campingpladsen. Det magiske tårn bliver 

indgangen til aksen fra fritidscentersiden.  

 

De to projekter er nu valgt som de første indsatsområder i den omfattende byfornyelse af Vorbasse. I 

forlængelse af generalforsamlingen i Den Dynamiske Landsby blev planerne for byfornyelse præsenteret af 

Gitte Holmgaard. Hun sidder i Koordineringsudvalget, som er tovholder på projektet. 75 Vorbasse-borgere 

deltog og bakkede op om projektet. 

 

Vorbasse har i første omgang godt 5 millioner offentlige kroner fra Billund Kommune og Trafik-, Bygge- og 

Boligministeriet til byfornyelsen, men ideerne og ønskerne koster en del mere, og derfor skal 

Koordineringsudvalget nu søge fonde i håb om at få flere midler. Til at varetage denne opgave er der 

nedsat et udvalg for fondsmidler, som vil arbejde sammen med en fundraiser. Vorbasse Fonden har 

allerede bevilget en halv million kroner til byfornyelsen. 

 

Byfornyelsen består af otte delprojekter, men de første penge skal altså bruges på et nyt torv og en 

aktivitetsakse. Som Ole Gram fra Koordineringsudvalget sagde: 

 

- Torvet trænger til en ordentlig overhaling, for helt ærligt – det er noget værre rod. 

 

Bakkevej lukkes ved kroen, Søndergade føres ud i hovedgaden ved Prikken, og der anlægges en ny vej 

mellem Søndergade og Bakkevej længere mod syd. Det giver et helt andet rum til at lave et fint torv foran 

Æ Gåedhus. 



 

 

Aktivitetsaksen mellem skolen og campingpladsen giver mulighed for mange oplevelser som f.eks. Det 

magiske tårn, hvor man kan kravle rundt, en klatrebane, en plads til leg og læring og en cykellounge ved 

skolen. Den nuværende p-plads ved skolen skal ændres til en multiboldbane, og fremover skal de forældre, 

der kører deres børn i skole, sætte dem af ved fritidscentret.  

 

- Vi kan bruge mange penge på aktivitetsaksen. Derfor er vi nødt til at strække arbejdet med aksen 

over flere år, men netop derfor er vi nødt til at have en god plan fra start. Der er i første omgang 

sat 1,7 millioner af til aktivitetsaksen, oplyste H.C. Christensen fra Koordineringsudvalget. 

 

Der var udbredt tilfredshed med arbejdet for Vorbasses byfornyelse, som blev præsenteret af Gitte 

Holmgaard. Bente Benné har fulgt projektet lidt fra sidelinjen, men er meget glad for planerne. 

 

- Jeg synes, det er fantastisk, at sådan en lille by som Vorbasse kan sætte sådan et stort projekt i 

værk. Jeg er mest overrasket over, at de vil flytte p-pladsen ved skolen til fritidscentret, men jeg 

tror, det bliver godt, for det er et frygteligt kaos hver morgen. 

 

Michel Rahbek er også glad for projektet. 

 

- Det er rigtig spændende, og det var godt at få mere at vide og se de konkrete planer. Både Torvet 

og aktivitetsaksen er rigtig fine tiltag. 

 

Der skal nu udarbejdes mere detaljerede skitser til de to projekter, og mandag den 5. februar er der igen en 

workshop for alle med projektleder Stephan Gustin ved roret. 

 

FAKTA 

Projekt områdefornyelse 

Projektet Områdefornyelse i Vorbasse 2016-2021 blev indledt i begyndelsen af 2016 med to cafémøder, 

hvor alle kunne komme med deres ønsker til Vorbasses udvikling og fremtid. 20 af de ældste elever på 

skolen deltog i en workshop. Siden har fire arbejdsgrupper arbejdet med fire emner, inden arkitekt Stephan 

Gustin udarbejdede et skitseprojekt. 

Der er bevilget 5,8 millioner kroner til projektet – 3,8 fra kommunen og 1,9 fra Trafik-, Bygge- og 

Boligministeriet. Vorbasse Fonden har bevilget en halv million kroner. 

 

BILLEDTEKST: 

1) Der er et ønske om at få karussellen Mr. Swing King op på det nye torv, men den del af planen er 

usikker og tager under alle omstændigheder lang tid, da karusselen hører ind under 

Nationalmuseet. Karussellen skal være et vartegn, så ingen forbipasserende er i tvivl om, at NU er vi 

i Vorbasse. Der blev på mødet talt om alternative former for karusseller, hvis Mr. Swing King-ønsket 

ikke går i opfyldelse. 

 

2) Der var stor interesse for at studere ideer og skitser i pausen, da planen for Vorbasse byfornyelse 

blev fremlagt. 

 

KONTAKT FOR YDERLIGERE INFORMATION: 

Ole Juul Gram, næstformand i Vorbasse Lokalråd 2484 4866 


