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PRESSEMEDDELELSE 
 

Vejle bliver virkelig kørt over... 

 

 
 
 
Vejle, den 12.09.2016 

 
Løsgænger Christa Laursen opfordrer til besindighed, og lyt nu til de forretningsdrivende, der ved 
noget om det at drive forretning. 

 
Jeg vil normalt gerne udvikling hvis det er forbundet med sund fornuft, også selvom der mange 
gange har givet tæv, eksempler: broen over Sønderåen, da vi i TU fik den tilbage til oprindelig 
stand, hadefulde mails o.m.a. – i dag er der ingen der syntes det er grimt. 

 
Da vi sagde god for LIDO, hold nu op for en omgang skæld ud, det var meget bedre det der var der 
før blev der sagt – nå ja nogle betonklodser på en grim P-plads. 

 
Frilæggelse af Mølleåen på Dæmningen, med fantastiske flotte broer, alle kunne falde i og drukne i 
åen var påstandene, jo det kan de også i Århus og andre steder var mine svar, og jeg så for øvrigt 
gerne, at frilæggelse af Mølleåen fortsatte op til Kirkegade, vore unge mennesker, turisterne og 
mange nyder det også i Vejle og ikke kun i udlandet og Århus. 

 
Bryggen og rustent jern, som så er noget speciel stål, tja enten kan man lide det, eller også kan 
man ikke. Marys er kommet i gang, det tog lidt tid, hvilket der var flere grunde til. 
Vi fik lagt et storcenter i hver ende af byen og lavede ikke samme fejl som eksempelvis Kolding. 

 
Nørretorv og den skæve mast, hold nu op hvor den vækker opsigt i både ind- og udland, men vi 
positivt omtalt og der er øje på Vejle. 

 
Rundkørslen ved Musikteatret, hele brosystemet ved Åkæret og de fem søstre, sidstnævnte som 
jeg fik fornøjelsen af at indvie 

 
Latinerkvarteret er i gang, hold nu op hvis der er noget der bliver fotograferet, så er det da det 
turisterne spotter og går efter, og vi elsker det da også som borgere i byen. Ja sådan kan jeg blive 
ved siger Christa Laursen, der så også siger: Vi skal passe på det der går godt, og støtte den 
udvikling, men at ”køre Vejle over” som der peges på nu, er ødelæggende, det er ikke det jeg 
igennem mange år har kæmpet for, så stop mens legen er god og tænk andre muligheder ind siger 
Vejlenseren vi skal ikke gamble med fremtiden her. Det er helt tydeligt, at det ikke er de samme 
forretninger formanden og Christa har talt med, men det vil Christa Laursen nu gøre noget ved. Jeg udvider 
min snak, og kunne også tænke mig, at snakke med de kunder der besøger også den del af Vestergade hvor 
der er parkerede biler, biler der holder op til flere timer i de halve P-båse, og hvor det burde være en gade 
for handlende og butikkerne, en gade med mulighed for at stille cafe borde ud og andet, uden bilos og kaos 
(der er P-pladser på Abelones Plads og bag begge sider af Vestergade). 
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Også butikker i centrene, eksempelvis Vindinggård Centret, Nørremarks Centret m.fl. vil blive berørt af 
butikkerne som varsles på posthusgrunden. 
Nogle vil påstå, at så er der andre der render med eks. Magasin og andre forretninger, og gør vi ikke noget, 
så vil det betyde tilbagegang for eksisterende butikker, men det er vel op til butikkerne, selv at styre 
nytænkning og andre ting der styrker netop dem mener hun. 

 
Christa Laursen ser gerne almene boliger i byen og gerne på arealet ved posthusgrunden, det er der brug 
for. Et bibliotek og kulturhus kan fint forenes med det. 

 
Infrastrukturen er heller ikke på plads i Vejle, så lad nu være med at haste en sag igennem fordi der er lavet 
en aftale med sælger og bygherre. 

 
Derfor stemte jeg imod: 
Sag 132 på Tus dagsorden vedr. lokalplan 1225 og tillæg nr. 46 den 25.8.2016 

 
Begrundelse for, at stemme imod: 

 
Løsgænger Christa Laursen stemmer imod sagen: 
”Har som Vejle borger og byrådspolitiker i årenes løb været med til at lave en rigtig fornuftig 
midtbystrategi med et godt handelsliv som er specifikt i Vejle, jeg vil normalt gerne udvikling, hvis det 
er fornuftigt, det er dette projekt ikke. Således vil jeg ikke sætte ”livet/overlevelse” over styr for det 
handelsliv der i dag gør vores by helt speciel. Der bliver skabt yderligere ubalance i Vejle by med dette 
meget store projekt. Å-Centret genopstår igen med butikker, og vil give yderligere forretninger på 
gågaden hvilket er fint, så den udvikling der bør være, er at styrke det eksisterende handelsliv i et tæt 
samarbejde. Jeg har ligeledes bekymring omkring hele infrastrukturen generelt i Vejle.” 

 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Christa Laursen 
Holger Danskes Vej 31 
7100 Vejle 
Mobil: 22187000 
E-mail: chrla@vejle.dk 
www.christalaursen.dk 

 
Efterfølgende har jeg nu sendt ændringsforslag til dagsordenen, da der er flere tvivl opstået, og dem skal 
der lyttes til: 

 
Christa Laursen bad på Byrådsmødet den 14.9 sammen med 4 andre partier om at få sagen udsat. 
 
Mine begrundelser kan ses nedenfor. 

 
Sag nr. 200: Endelig vedtagelse lokalplan 1225 centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn og 
tillæg nr. 46 med VVM og miljøvurdering. 

 
Der fremsættes følgende ændringsforslag: 
At sagen tilbagesendes til udvalget TU med henblik på bl.a. 

 
at Få et fælles overblik over beregningsmodeller m.v. 
at Infrastrukturen ikke er på plads i Vejle. 
at Jernbane/godstransport er vigtig for Vejle Havns fremtid, nye og gamle kunder. 
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Begrundelse: 

 
*Stor tvivl om Magasin overhovedet er på spil i Vejleprojektet her. 
*Mere fokus på jernbane/godstransport muligheder til og fra Vejle Havn jf. den udvikling og 
handlingsplaner vi er i gang med i Havnebestyrelsen, dette er yderst vigtig for Vejle Havns fremtid, 
nuværende og kommende lejere, der er ikke et klart overblik eller inddragelse af bestyrelsen og direktøren 
på Vejle Havn. 
* Der er spørgsmålstegn ved beregningsmodeller, den usikkerhed skal af- eller bekræftes. 
*Åcentret og kommende butikker er ikke indregnet. 

 
Forslagsstiller Christa Laursen, løsgænger 


