Haderslev Kommune
Borgmesterkontoret
Gåskærgade 26
6100 Haderslev
Vojens, den 17. marts 2021.

Forslag til Haderslev Kommunes budget for 2022.
Forum Vojens sender hermed følgende prioriterede forslag til Haderslev Kommunes (anlægs)budget:

1. Udbygning af Vojens Svømmehal med et varmtvands-/terapibassin
Prisoverslag 15-20 mio. kr.
Udvikling af ”svømmefaciliteter i Haderslev kommune” er endnu engang på den politiske dagsorden. I
den forbindelse, glæder det naturligvis Forum Vojens at kunne konstatere, at formanden for Kultur og
Fritid har udtalt til Jydske Vestkysten, at der skal ske en udbygning også af Vojens Svømmehal. Forum
Vojens vil derfor hermed endnu engang fremsætte forslaget om, at Vojens Svømmehal udvides med et
terapibassin, hvilket også fortsat er et stærkt ønske fra Vojens Hallernes bestyrelse.
Det burde være de fleste bekendt, at der ikke er tale om noget nyt ønske, og i et forsøg på at fremme
sagen på en alternativ måde finansierede Forum Vojens i 2018 konsulentbistand til udarbejdelsen af
det konkrete forslag om etablering af et terapibassin i forbindelse med Vojens Svømmehal, inkl.
økonomioverslag. Dette naturligvis i et tæt samarbejde med Vojens Hallerne. Forslaget blev sendt til
Haderslev Kommune og indgik i budgetseminaret (august 2018) forud for vedtagelsen af budget 2020.
Materialet ligger således allerede hos Haderslev Kommune:
Ideer til etablering af terapibassin
Prisestimat
Forslaget om et terapibassin er udtryk for en skarp prioritering. Således lægger Forum Vojens ikke billet
ind på faciliteter til konkurrencesvømning i Vojens. Der er for nuværende så mange patientgrupper,
som ønsker at gøre brug af varmt vand i lindringen/behandlingen i Vojens Svømmehal, at der er
kapacitetsproblemer ift. det nuværende lille bassin. Problemerne er ikke blevet mindre efter lukning af
gigthospitalet i Gråsten. F.eks. er den lokale afdeling af Gigtforeningen nødt til at køre med store hold,
til ulempe for de dårligste/svageste. I kraft af central beliggenhed med offentlige transportmuligheder
tiltrækker Vojens varmtvandsbrugere fra et stort område.
Et varmtvandstilbud gavner alle med diagnoser/sygdomme, der rammer bevægeapparatet. Bevægelse i
varmt vand er godt for alle, der har problemer med muskler og led. Det varme vand virker
smertelindrende og giver afspænding, velvære og bevægelsesfrihed samt styrker balancen.
Varmtvandsbassiner bliver brugt af mennesker med mange forskellige handicap og/eller kroniske
sygdomme, som betyder, at de har en funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være på grund af gigt,
ulykker, sclerose, Parkinsons sygdom, hjerneskade, muskelsvind, kroniske smertetilstande mv.
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Varmtvandsbassiner anvendes også af mennesker, som er udviklingshæmmede (både børn og voksne),
idet det kan være en stor udfordring for disse grupper at finde egnede motionsformer.

2. Stiforbindelse fra Dyssebakken til Fuglehaven (via Spætmejsevej)

1,3-1,5 mio. kr.

Forum Vojens udarbejdede i 2020 idégrundlaget ”Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens”.
Idégrundlaget er blevet brugt som baggrundsmateriale af UPM, der den 7. december 2020 behandlede
og godkendte et forslag til stiplan for Haderslev Kommune.
Til budget 2022 vil Forum Vojens gerne foreslå et projekt, som ikke er prioriteret i Stiplan 2020.
Projektet giver sammenhæng mellem Dyssebakken og Fuglehaven ved at forbinde to eksisterende
blinde stier mellem to boligområder. Stiprojektet afkorter cykelafstanden betydeligt (800-900m)
mellem skole, fritidstilbud, butikker og dele af det nyeste boligområde med familieboliger. Der er fra
kommunal side gjort forberedelser til at færdiggøre stiforbindelsen i og med, at der er etableret
stibelysning parallelt med Spætmejsevej på dele af strækningen. Der mangler alene stabilgrus
og asfalt på 1/3 = 94 meter af ruten samt 204 meter over marken med stabilgrus, asfalt og lys.
Forum Vojens er indstillet på at finansiere en betydelig andel af anlægsudgifterne ved realisering af
projektet.

3. Boliger i Vojens

Budgetkonsekvenser?
Haderslev Kommune har nedsat et §17, stk. 4 udvalg og et vækstsekretariat, der skal understøtte
arbejdet med at udvikle konkrete mål, initiere konkrete forslag inden for bosætning, arbejdspladser og
uddannelse samt koordinere imellem og på tværs af de relevante stående udvalg. Dermed styrkes
satsningen på tiltrækning af flere tilflyttere. Samtidig er der sat gang i byggeri af et meget stort antal
boliger (både ejer og lejeboliger) i Haderslev by. Forum Vojens vil gerne bakke op om arbejdet med at
få flere til at slå sig ned i Haderslev kommune, men anser det for væsentligt, at tilflytterne får flere
valgmuligheder, mht. hvor i kommunen de vil bo. Vi tror ikke, at alle de familier, der forhåbentligt
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flytter til kommunen i forbindelse med nye arbejdspladser på kasernen eller flyvestationen, har lyst til
at bo i Haderslev by. Nogle af dem vil foretrække en langt billigere boligløsning vest for motorvejen, så
der er brug for en bedre balance i boligtilbuddet i kommunen. Samtidig betyder den demografiske
udvikling, at der bliver behov for flere ældreegnede lejeboliger flere steder i kommunen.
Forum Vojens foreslår derfor, at der sættes gang i en udvikling af Vojens by ”indefra og ud”. En
fortætning af boliger og mennesker i midtbyen inden udbygning i periferien. Det giver ældre
mennesker mulighed for en mindre bolig tæt på indkøbsmuligheder og frigør parcelhuse længere fra
midtbyen til familier, som er mere mobile. Det er ikke afgørende for Forum Vojens, om nye boliger
opføres af private investorer eller boligforeninger, men sidstnævnte er jo især afhængige af kommunal
velvilje.
Som et eksempel på, hvor der kunne sættes gang i boligbyggeri i Vojens, vil vi nævne den kommunalt
ejede ”Bøgelygrund” (tidligere Præstegårdsvej 5, nu P.N. Lagonis Vej 1), hvor der indtil 2012 lå en
børneinstitution. Bygning og grund blev efterfølgende udbudt til salg uden held, og derefter blev
bygningen revet ned. Siden er der tilsyneladende intet sket med henblik på udnyttelse af grunden.
Der er flere steder i Vojens midtby, hvor der bør arbejdes med boligudvikling – f.eks. på hovedgaden,
hvor tomme butikker med fordel kunne omdannes til centralt beliggende boliger.
Forum Vojens har flere anlægsønsker end ovenstående, men vi nøjes med disse prioriterede forslag i år,
idet vi har forståelse for, at der er grænser for størrelsen på kommunens anlægsbudget.
Eftersom FORUM VOJENS arbejder med frivillig arbejdskraft (aktivt medborgerskab) og ikke råder over en
professionel projektorganisation, er vi afhængige af, at Haderslev Kommunes forvaltning bidrager til
processen ved at sørge for projektering og økonomiberegning af forslagene. Denne del af processen er
afgørende for, at FORUM VOJENS´ arbejde for alvor kan blive en succes.

Med venlig hilsen
Karl Posselt
Formand for

Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens
Tlf.: 7454 3423 eller 2392 0369
Mail: posseltkarl@gmail.com

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.
Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune.

