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FORUM VOJENS 
Bestyrelsesmøde 19. januar 2017 
Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 

Referat 
 

Mødeleder: Peter Lambæk Nielsen 

Deltagere: Peter Lambæk Nielsen 

 Karl Posselt 

 Teis Melcher 

 Torben Skødt 

 Solveig Larsen  

 Ditte O’Neill  

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Afbud:  Preben Holmberg – byrådsmedlem  

Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Anders Sørensen 

 

Referent: Teis Melcher 

Dagsorden: 
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5. Frigivelse af bevilling til kunstgræsbane (2 min). ...................................................................................... 4 

6. Frigivelse af bevilling til Disc Golf bane (2 min). ........................................................................................ 4 

7. Masterplan for halområdet (10 min) ......................................................................................................... 4 

8. Affaldsindsamling (10 min) ........................................................................................................................ 5 

9. Høring vedr. Lokalplan 11-11, Område til centerformål ved Vestergade, Vojens (10 min) ...................... 5 
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11. Udmelding til offentligheden (5 min) .................................................................................................... 6 

12. Vojens.dk (10 min) ................................................................................................................................. 6 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde (1 min). 
Indstilling: 

Referat godkendes.  

Beslutning: 

Godkendt. 

Dato for sidste møde skrives i dagsordenpunktets overskrift. 

Bilag: 

2. Økonomi (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Haderslev Byråd har på sit møde den 20. december vedtaget, at Forum Vojens tildeles 1.200.000 kr. i 2017. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Kassereren udsender en revideret oversigt. 

Der igangsættes en maildialog om hvordan Forum Vojens skal bruge bevilgede midler i 2017. 

Bilag: 

Dagsordenspunkt_Fordeling af midler til opfølg_21-12-2016 17-29-45 

3. Orientering fra formanden (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Den fortsatte proces omkring Rådhuscentret skal drøftes. 

Bilag: 

 

4. Årsmøde 30. marts 2017 (15 min). 
Sagsfremstilling: 
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Forberedelse til årsmødet er igangsat. Mødet afholdes i SE-Arena den 30. marts 2017 kl. 19.00. 

Årsmødet annonceres på hjemmesider, Lokalavisen Haderslev i uge 9 og i kommunens indlæg i den anden 

ugeavis i uge 10. 

Stor konferencesal er booket og bekræftet, og der er bestilt kaffe/te, vand og en skærekage. 

Bestyrelsen skal beslutte, hvordan årets resultater fremlægges og de enkelte medlemmer på valg skal 

beslutte om de modtager genvalg. Suppleanter og revisorer er kontaktet. 

Årsmødets dagsorden er: 

1. Valg af dirigent. 

Erik Berg har sagt ja til at være dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af forslag til budget. 

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være modtaget af formanden senest 16. marts 2017. 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg for 2 år er: 

Karl Posselt – modtager genvalg 

Teis Melcher – modtager genvalg 

Solveig Larsen – modtager genvalg 

På valg som suppleanter er: 

Anne-Marie Hundebøl – modtager genvalg 

Asta Freund – ikke meldt tilbage 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg som revisorer og revisorsuppleant er: 

Trine Christensen – modtager ikke genvalg 

Torben Rostgaard Sørensen – modtager ikke genvalg 

Grete Elise Melcher – modtager genvalg 

9. Eventuelt.  
 

Indstilling: 

Årsmødets gennemførelse drøftes og metode for fremlæggelse af resultater besluttes. 

Beslutning: 

Handleplanen for årsmødet godkendt. 

Der skal udarbejdes noget ”salgsmateriale” og pressen skal involveres. 

Der skal tænkes utraditionel gennemførelse af årsmødet. 

Torben Skødt laver et udkast til en drejebog for ”udstilling” i forhallen. 

Bilag: 

. 
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5. Frigivelse af bevilling til kunstgræsbane (2 min). 
Sagsfremstilling: 

Jf. referat fra bestyrelsesmødet den 1. september 2016 pkt. 6, bevilger Forum Vojens 100.000 kr. til 

etablering af kunstgræsbane i Fritidscentret, såfremt den manglende finansiering tilvejebringes. 

Byrådet har på sit møde den 20. december 2016 bevilget de manglende 400.000 kr. til projektet. 

Indstilling: 

Forum Vojens bevilling på 100.000 kr. frigives. Kassereren aftaler det praktiske med kommunen. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

Bevillingstilpasning Kunstgræsbane i Vojens 

6. Frigivelse af bevilling til Disc Golf bane (2 min). 
Sagsfremstilling: 

Jf. referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2016 pkt. 4, bevilger Forum Vojens 40.000 kr. til etablering 

af Disk Golf bane ved Fuglesøen, såfremt Forum Vojens får bevilget midler i 2017. 

Forum Vojens har nu fået bevilge midler i 2017, hvorfor beslutningen skal udmøntes. Ansøgeren har fået 

besked om dette og at pengene kan udmøntes når de 3 betingelser i beslutningen er opfyldt. 

1. Foreningen fremsender en vedtægt til Forum Vojens.  

2. Foreningen fremlægger et anlægsbudget og en finansieringsplan.  

3. Foreningen fremlægger nødvendige aftaler med kommunen om anlæg og drift af banen. 

Indstilling: 

Når dokumenterne er modtaget, godkendes de administrativt og midlerne frigives. 

Beslutning: 

Godkendt. Sekretæren tager sig af det praktiske. 

Bilag: 

7. Masterplan for halområdet (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 8. august 2016 at igangsætte udarbejdelse af en masterplan for 

udvikling af halområdet i Vojens. I beslutningen er der ikke taget stilling til nogen tidshorisont. Kai 

Wisnewski har opfordret til, at vi afventer det nye år. 

Hvis der skal udmøntes noget i 2017, er det nødvendigt at få sat processen i gang. I Forum Vojens indstilling 

til kommunen om helhedsplanen fremgik det bl.a.  

”Forum Vojens lægger op til, at der allerede i 2017 igangsættes delprojekter. 1. prioritet er en omlægning 

af arealet nord for SE-Arenaen til nye strandbaner, etablering af asfalteret parkeringsareal samt at der 

udfærdiges en forretningsplan for fremtidig aktivitetsniveau i SE-Arenaen som kan bane vejen for 
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anskaffelse af et halgulv til at lægge på isen. De nævnte delprojekterne anslås at koste omkring 4,9 mio. kr. 

Se bilag for en mere detaljeret oversigt. Forum Vojens har et ønske om, at de 3 elementer helt eller delvist 

kan komme på Haderslev Kommunes anlægsbudget i 2017. Som minimum ser Forum Vojens gerne, at 

parkeringspladsen bliver en ren kommunal anlægsudgift. Sideløbende arbejder Forum Vojens på at skaffe 

så mange midler som muligt til halgulv og strandbaner.” 

Indstilling: 

Forum Vojens drøfter sagen med henblik på at få igangsat processen, således at det kan blive muligt at 

igangsætte et eller flere delprojekter i 2017. 

Beslutning: 

Til næste bestyrelsesmøde skal der foreligge en plan for, hvordan processen med at få lavet masterplanen 

skal være. 

Kai Wisnewski arbejder videre med at fremføre Forum Vojens idéer til projekter til anlægspuljen. 

Bilag: 

8. Affaldsindsamling (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Danmarks Naturfredningsforening har igen i 2017 taget initiativ til affaldsindsamling 2. april 2017. Se mere 

om projektet i Vojens på https://www.facebook.com/Affaldsindsamling-Vojens-269653573452860/?fref=ts 

og http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/tilmelding-sondag/. 

Indstilling: 

Sagen drøftes og det besluttes om Forum Vojens skal gå aktivt ind i projektet og i givet fald i hvilken form. 

Beslutning: 

Solveig Larsen kontakter projektlederen, om i hvilken grad Forum Vojens kan deltage. 

Bilag: 

9. Høring vedr. Lokalplan 11-11, Område til centerformål ved Vestergade, 

Vojens (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune har sendt et forslag til lokalplan for Centerområde Vestergade i offentlig høring i 

perioden 02. december 2016 – 27. januar 2017. 

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er, at der er fremkommet ønske om at etablere en ny 

dagligvarebutik med en størrelse (op til 2.500 m2) og placering, der ikke er forenelig med den eksisterende 

lokalplan. Planen åbner ligeledes mulighed for at der i området kan etableres/indrettes boliger, butikker, 

erhverv samt privat og offentlig service. 

Lokalplanens formål er: 

- At danne grundlag for et samlet byomdannelsesprojekt, hvor eksisterende bebyggelse nedrives, og 

lokalplanområdet bebygges efter en samlet plan. 

- At udlægge området til centerformål som butikker, boliger, erhverv, restauration samt privat og  

offentlig service. 

https://www.facebook.com/Affaldsindsamling-Vojens-269653573452860/?fref=ts
http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/tilmelding-sondag/
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- At fastlægge en samlet arealramme på 3.500 m² til butikker i lokalplanområdet. 

- At fastsætte det maksimale bruttoetageareal (ekskl. personalefaciliteter m.v.) til 2.500 m² for 

dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. 

- At fastlægge bestemmelser om placering af ind- og udkørsler. 

Det foreslås, at Forum Vojens afgiver høringssvar i sagen. 

Indstilling: 

Udkast til høringssvar drøftes og justeres til endelig godkendelse. 

Beslutning: 

Udkast med tilføjelser godkendt. 

Bilag: 

Høringssvar-lokalplan-centerområde-Vestergade-Vojens  (Endelige høringssvar). 

10. Eventuelt (5 min) 
 

Næste møde forventes at skulle var længere, på grund af vigtige punkter. 

Bestyrelsen skal arbejde på at indstillingerne i dagsordenpunkterne er mere skarpe i beslutningssager. 

Udmelding til offentligheden (5 min). 

Sagsfremstilling: 

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

11. Udmelding til offentligheden (5 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Intet udmeldes. 

12. Vojens.dk (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Hjemmesiden går i luften 21. januar 2017. 

Der er indkaldt til Informationsmøde for foreninger den 26. januar 2017. 

Indstilling: 

Bestyrelsen skal drøfte hvem, der skal have login til hjemmesiden og administrationen heraf. 

Der skal oprettes en webredaktion. 

Etiske regler for indhold skal drøftes. 

Beslutning: 
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I starten skal det være så få som muligt, der har login. 

Webredaktionen er i starten Solveig Larsen, Marie Skødt og Karl Posselt. 

Vojens.dk skal fremstå sober og holdes i et ordentligt sprog. Herudover skal de etiske regler beskrives på 

hjemmesiden. 

Bilag: 



,   Side 1

1

 Fordeling af midler til opfølgning af § 17 - arbejdet i Gram og 
Vojens
Kai Wisnewski / 16/29586 Åben sag

Sagsindhold
Der skal træffes beslutning om, hvordan det afsatte beløb på 2 mio. kr. til Vision Gram 
og Forum Vojens skal fordeles i 2017.

Sagsfremstilling
Haderslev Byråd nedsatte i 2014 to særlige indsatsudvalg – såkaldte § 17 stk. 4 udvalg 
– for henholdsvis Gram og Vojens by. Baggrunden var den brede organisering og 
engagerede deltagelse i arbejdet med Haderslev Kommuneplan 2013, som 
kendetegnede de to tidligere kommunecenterbyer. I Kommuneplanen var centerbyernes 
situation og udvikling et centralt punkt. Udvalgene og et stort antal borgere i de to byer 
arbejdede frem til sommeren 2015 koncentreret med visionerne. Disse blev præsenteret 
for og afleveret til Haderslev Byråd den 1. september 2015.
 
Ved vedtagelsen af Haderslev Kommunes budget for 2016 blev der afsat 1.5 mio. kr. i 
2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 til en fortsat udvikling af organiseringen og virkeliggørelse af 
aktiviteter, planer, initiativer, anlæg mm., i henholdsvis Vision Gram og Forum Vojens.
 
Haderslev Byråd besluttede den 15. december 2015, at beløbet i 2016 fordeles med 
600.000 kr. til Gram og 900.000 kr. til Vojens til begyndende realisering af 
visionsinitiativer. Det svarer til en fordeling på 40 % og 60 % af beløbet til henholdsvis 
Gram og Vojens. Det blev endvidere besluttet, at fordelingen af beløbet i 2017 afventer 
resultater og erfaringer.
 
Teknik og Miljø har i hele 2016 været kontaktleddet mellem Vison Gram / Forum Vojens 
og Haderslev Kommune. Borgerforeningerne har været aktive og engagerede i hele 2016 
og afsat mange timer til frivilligt at arbejde for at skabe udvikling i byerne. Det er Teknik 
og Miljø´s opfattelse, at der er skabt et godt og tilllidsfuldt samarbejde, der i særdeles 
høj grad understøtter kommunens overordnede mål for samskabelse. Samtidig vurderes 
det, at der her i 2016 er lagt et godt og vigtig fundament for langsigtede 
samskabelsesprojekter i Gram og Vojens der vil være bæredygtige langt udover 2017.
 
Forum Vojens og Vision Gram har udarbejdet statusnotater for deres aktiviteter i 2016. 
Notaterne er vedlagt som bilag 1 og 2.
 
Teknik og Miljø anbefaler med baggrund i ovenstående at midlerne i 2017, ligesom i 
2016, fordeles med 40 % til Gram og 60 % til Vojens.

Økonomiske forhold
Der er meddelt og frigivet en samlet anlægsbevilling til Vision Gram og Forum Vojens på 
3,5 mio kr. i 2016 og 2017. Heraf er bevilget og fordelt 1.5 mio kr. i 2016 med 600.000 
kr. til Vision Gram og 900.000 til Forum Vojens.



,   Side 2

2

Procedure

 Økonomiudvalget den 12. december 2016
 Haderslev Byråd den 20. december 2016.

Indstilling
Erhvervs- og Borgerservice, Teknik og Miljø, indstiller, at
 

 beløbet i 2017 fordeles med 800.000 kr. til Vision Gram og 1.2 mio kr. til Forum 
Vojens. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016
Afbud/fraværende: Ingen

Afbud/fraværende: Ingen

Anbefales over byrådet. 

Beslutning i Haderslev Byråd den 20. december 2016
Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Rune Højer

Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Rune Højer

Godkendt. 

Bilag: 
1 Status på Forum Vojens aktiviteter i 2016 (251673/16)
2 Status på Vision Gram´s aktiviteter (254683/16)



22.   Bevillingstilpasning - Kunstgræsbane i Vojens 

Sagsid.: 16/296  Tekstforfatter: Anna Marie Tüchsen 
 

 

Sagsindhold 
 
 

I denne sag anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling samt 

tillæg til rådighedsbeløb vedrørende projektet ”Kunstgræsbane i Vojens”. 

 

 

Sagsfremstilling 
 
 

Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole, Vojens Bold- og Idrætsklub og Kultur og Fritid har 

arbejdet med muligheder for etablering af en kunstgræsbane i Vojens. Kunstgræsbanen 

etableres på eksisterende bane 5 i Vojens Fritidscenter, der tidligere er blevet benyttet til 

grusbane. Der er lysanlæg på banen, som dog kræver en mindre renovering. Det samlede 

projekt beløber sig til 2,6 mio. kr. 

  

Projektet blev første gang beskrevet i 2014, og der blev i forbindelse med budget 2016-2019 

afsat netto 1,1 mio. kr. i 2017 under Udvalget for Kultur og Fritids anlægsbudget. I forbindelse 

med godkendelse af budget 2017-2020, blev dette beløb reduceret til 1,0 mio. kr. 

  

Kultur og Fritid har ansøgt flere fonde, hvoraf der kun er givet tilsagn fra A. P. Møllers Fond 

med 0,8 mio. kr. Derudover finansierer Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole med 0,3 mio. 

kr. (ved indkøb af maskiner) og Forum Vojens med 0,1 mio. kr. 

Det betyder, at der er en finansiel ubalance på 0,4 mio. kr. for at kunne realisere projektet. 

 

Økonomiske forhold 
 
 

Haderslev Byråd vedtog i investeringsoversigten den 11. oktober 2016 at afsætte 2,6 mio. kr. i 

udgifter og 1,6 mio. kr. i indtægter i til projektet i rådighedsbeløb. Der er dermed afsat netto 

1,0 mio. kr. til projektet i rådighedsbeløb i 2017. 

  

Overslag til etablering af 11 mands kunstgræsbane beløber sig til 2,6 mio. kr., som finansieres 

på følgende måde: 

  

Haderslev Kommune 1,0 mio. kr. 

Bevilget støtte fra A. P. Møller Fonden 0,8 mio. kr. 

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole 0,3 mio. kr. 

Forum Vojens 0,1 mio. kr. 

  2,2 mio. kr. 

Finansiel ubalance 0,4 mio. kr. 

  2,6 mio. kr. 

  

I alt anmodes om tillæg til rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb og 

meddelelse af anlægsbevilling. 

  

Tillæg til rådighedsbeløb i 2017 på 0,4 mio. kr. foreslås finansieret af kassen. 

  

Der er afsat 0,228 mio. kr. på en finansiel konto til imødegåelse af fondsmomsen. Da en del 

fonde har givet afslag, kan dette beløb reduceres med 0,088 mio. kr. til 0,140 mio. kr. 

  

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole afholder afledte driftsudgifter til kunstgræsbanen. 

Eventuelle indtægter ved udleje af kunstgræsbanen tilfalder Haderslev Kommune. 



 

Procedure 
 
 

 Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2016 

 Økonomiudvalget den 12. december 2016 
 Haderslev Byråd den 20. december 2016 

 

Indstilling 
 
 

Børn og Kulturservice indstiller, at 

 tillæg til rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. samt korrektion af fondsmoms med et samlet 

kassetræk på 0,312 mio. kr. godkendes. 
 tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb godkendes jf. bevillingspåtegning. 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-12-2016 
Afbud/fraværende: Børge Koch 

 
 

Afbud/fraværende: Børge Koch 

  

Anbefales. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016 
Afbud/fraværende: Ingen  
 
 

Afbud/fraværende: Ingen 

Anbefales over for byrådet. 

 

Beslutning i Haderslev Byråd den 20-12-2016 
Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Rune Højer 

 
 

Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Rune Højer 

Godkendt. 

 



Forum Vojens 

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev  
 
 

Vojens, den 22-01-2017 
 

Høringssvar vedrørende Forslag til Lokalplan 11-11, Område til centerformål ved 
Vestergade, Vojens. 
 
VisionVojens-rapporten, der blev afleveret til Haderslev Kommune den 01-09-2015 formulerende følgende 
fokusområder for midtbyen: 

 Bymidten skal være mødested for liv og kulturel aktivitet  

 Bymidten rummer attraktive boliggader, der imødekommer nye krav til at bo 

 Bymidten er grøn og uden unødig trafik 
 
Forum Vojens, der er en forening, som arbejder på at realisere VisionVojens-rapporten, har i efteråret 2016 
igangsat udarbejdelsen af en Masterplan for udvikling af midtbyen. Denne Masterplan forventes 
præsenteret for Byrådet i april/maj måned 2017. 
 
VisionVojens-rapporten og Masterplanarbejdet er baggrundsmateriale for dette høringssvar fra Forum 
Vojens. 
 
 
Vestergade 5. Beslutningen om at udstede nedrivningstilladelse for Vestergade 5 (Hotel Pauli) er truffet og 
er dermed ikke et tema i høringen om lokalplanen. Det skal dog ikke hindre Forum Vojens i at gentage 
synspunktet fra høringen i forbindelse med ansøgning om nedrivningstilladelse: 
 
”Forum Vojens vil derfor opfordre til at overveje en løsning, hvor dagligvarebutikken og Hotel Pauli indgår i 
en arkitektonisk sammenhæng, der skaber en bæredygtig kommerciel fremtid for begge parter.” 
 
Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for en butik på op til 2.500 kvadratmeter. Forum Vojens skal 
ikke gøre sig klog på konkurrenceforhold eller koncept- og markedsudvikling inden for dagligvareområdet – 
og dermed på nuværende eller fremtidige behov for butiksareal i forhold til kundeopland. Disse spørgsmål 
må vi overlade til investorer og forbrugere. Udviklingen fra mange små detailbutikker til færre større har 
imidlertid været i gang i mange år, og det er urealistisk at forestille sig, at Vestergade vil få en renæssance 
som forretningsgade – tværtimod. Lokalplan-forslaget ændrer ikke på det samlede areal udlagt til 
butiksformål, men alene på den maksimale butiksstørrelse. 
 
Beliggenheden af en ny dagligvarebutik er et tema i relation til Haderslev Kommunes detailhandelsstrategi. 
En ny butik på 2.500 kvadratmeter vil imidlertid ikke kunne placeres i det eksisterende Rådhuscenter, hvor 
der for nylig er investeret i nye butiksarealer - medmindre centret udvides syd for Vestergade 
(Cirkuspladsen). 
 
Vojens Midtby trænger meget til et løft, og Forum Vojens ser det som yderst positivt, at investeringen i en 
ny butik i tilgift betyder nedrivning af overflødiggjorte bygninger til stor gavn for lokalplanområdet og 
midtbyen i det hele taget. En udskiftning af bebyggelsen at bidrage positivt til indtrykket af området. 



Forum Vojens 

 
Det passer fint sammen med Forum Vojens´ arbejde med en Masterplan med en række projektforslag, der 
skal skabe flere opholdsmuligheder og mere byliv i midtbyen.  
 
Forum Vojens er derfor grundlæggende positivt indstillet over for lokalplan-forslaget. 
 
Forum Vojens ser dog også nogle problemer/udfordringer, uhensigtsmæssigheder og mangler i det 
foreliggende forslag. 
 
1. Byggehøjde. En byggehøjde på op til 15 meter i byggefelt B er overdrevet og vil, hvis den udnyttes, gøre 

byggeri i byggefeltet meget dominerende. 
 
2. Trafikale forhold. Det erkendes i lokalplanmaterialet, at der vil komme mere trafik med deraf følgende 

trafikstøj i området. Disse problemer får imidlertid begrænset opmærksomhed i lokalplanforslaget. 
Forum Vojens anbefaler, at vejmyndighederne får væsentlig indflydelse på forholdene – både forud for 
etablering og ved efterfølgende evaluering, når nye butiksarealer er taget i brug. Der er mindst 4 
forhold, der bør kigges på: 
 
A. Det er ikke nødvendigt med 3 overkørsler fra offentlig vej, hvor der både kan køres ind og ud. 
Ensretning kan give et langt bedre trafik-flow. Specielt en ny udkørsel på Vestergade er problematisk. 
 
B. Efter trimningen af bygningsmassen på det tidligere Brødrene Gram A/S vil det være relativt enkelt at 
etablere en vejforbindelse fra Over Jerstalvej via Danmarksgade til supermarkederne i Hans Grams 
Gade og lokalplanområdet som vareforsyningsvej for de større køretøjer, der ikke har andet ærinde i 
midtbyen. 
 
C. Haderslev Kommune bør udarbejde en stiplan for området, så også bløde trafikanter og deres 
trafiksikkerhed tilgodeses. I den forbindelse kan det foreslås at revitalisere det gamle jernbanespor som 
cykel-/gangsti helt fra Skrydstrup til lokalplanområdet med indkøbsmuligheder. 
 
D. Etablering af yderligere en stor butik i området aktualiserer behovet for en stiforbindelse over/under 
jernbanen, der kan forbinde borgerne i sydøst-byen med indkøbsmulighederne i midtbyen. En sådan 
løsning vil gavne både borgere og butikker samt bidrage til en generel forbedring af Vojens´ 
infrastruktur og bør samfinansieres af kommunen og butikkerne i ”landingsområdet.” 

 
3. Æstetik og miljø. Når der investeres i lokalplanområdet, er det meget vigtigt, at både nybyggeri og 

udenoms-arealer får en udformning, der giver området nye kvaliteter. Forum Vojens anbefaler, at en ny 
indkøbsfunktion suppleres af arealer, der giver lyst til ophold og aktivitet og understøtter byens 
”grønne” udtryk. Det gør en ”standardparkeringsplads” ikke, men i bemærkningerne til lokalplan-
forslaget er der i nogen grad taget højde for dette.  
” Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved   beplantning, befæstelse eller 
lignende gives et ordentligt udseende….Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgang, parkering, 
varelevering, torveareal og fortov skal anlægges som grønne arealer med græs og/eller beplantes med 
bunddække.” 

 
4. Grønne opholdsarealer. Indretning af udenoms-arealerne kan godt følge principperne i et lokalplan-

forslag ) - f.eks. 1 træ pr. 3 P-pladser – men Forum Vojens foreslår, at den konkrete udformning 
forhandles med en kommende bygherre – altså, at principperne omsættes på en måde, der ikke blot er 
standardiseret, men tilpasset området. Opholds- og indkøbsmuligheder kan sagtens koordineres på en 
fornuftig måde. 




