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flytteploner til Uelell-Hollen
Det har været på tale før: Vejen Miniby Ønsker at flytte fra Billingland til området ved Vejen-

FREIITIDSPTÅ1{
JørgenSchults
jos@jv.dk

f,EJEII Det kan være, det ly-
der som fremtidsmusih ikke
desto mindre har de i Vejen
Miniby et indædt ønske om
at kunne flytte ind til byen -
næ[nere bestemt ved den
gamle Vejen-hal.

LouisTimmermannfraVe-
jen Miniby og arkitekt Dion
Christensen håber, at der er
ildsjæle, der vil være med i
ide-udvildingen.

Udfordring med ofstond
- Vi er godt klar over, at vort
forslag er fremtidsmusik,
men vi vil geme have en de-
bat i gang om fremtiden for
Vejen Miniby og dets place-
ring frem over. Vi mener, at
minibyen har stor værdi for
VejenKommune-bådesom
vigtigt socialt værested, men
også fordi det kan blive en
turistattraktion i lighed med
Vejens andre turistmåI, siger
Louis Timmermann.

somheder. Her kunne også
være en branding af Vejen
Kommune som fødevare-
centrum. Endelig kunne der
anlægges en lirolfbane, og
der kunne opnås synergi-ef-
feliter med området med de
qyngende sten, Anlægget, le-
geplads samt Knudepunktet,
tilføjer Louis Timmernann.

Når det er nødvendigt med
et ide-udvalg så s§ldes det
udfordringerne med at få
økonomien på plads, og så
skal de nuværende idræts-
aktiviteter flyttes til Vefen
Idrætscenter, Open Air skal
flyttes tilbage til den oprin-
delige, men udvidede scene-
plads i Anlægget.

- For minibyen kan en pla-
cering i byen helt sikkert be-
tyde besøg af flere turister,
men forhåbentlig også en
øget tilgang af byggere. Men
under alle omstændigheder
skal vores forslag kun betrag-
tes som en overordnet plan,
hvor vi slet ikke er gået i de-
taljer. Eksempelvis skal der
io skabes en sikker overgang
ved Fuglesangsall€, fastslår
Louis Timmermann.

Louis fimmermonn
håber, ot hon og Dion
Ghristensens tonker kon
være udgongspunkt for
en ideudvikling til, hvod
Vejen-Hollen kon bruges til i
fremtiden. toto: Søren Dippel

Hallen. Nu efterlyses der ildsjæle, som har lyst til at være med i ide-udviklingen.

Nffi #iå'l{ååå:l åftå- lf Nen under olle
jen by og ud til den nuværen-
de beliggenhed på Knudeve-
jen ved Billingland. For langt
de fleste kræver det kørsel i
bil.

LouisTimmermannogDi-
on Christensen peger på, at
flytningen ønskes for at gøre
minibyen mere synlig for lo-
kale og turister, og samtidig
vil en placering i byen være
med til at tiltrække flere fri-
villige, som elcempelvis kan
være rned til at bygge videre
påminibyen.

Minibyen har for de bygge-
re, der er i gang i dag, en stor
social betydning og dækker
en aktivitet, der er en man-
gelvare for mænd i senioral-
deren.

Biogrof og showroom
Når området ved den gamle
Vejen-hal betragtes som en
optimal placering, så s§l-
des det, atderkan skabesden
fornødne plads, når idræts-
aktiviteteme med tiden flyt-
tes til Vejen Idrætscenter.

Vejen Miniby håber, at

omstændigheder
skolvores forslog kun

betrogtes som en

overordnet plon, hvor

vi slet ikke er gået i

detoljer.
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området umiddelbart syd
for hallen ned mod jernba-
nen kan rumme minibyens
byggerier.

- Men området og den
gamle hal kan ogsåvære vel-
egnet for nye aktiviteter. En
renovering og ombygning af
hallen l«rnne elisempelvis gi-
ve plads til en biografmed en
caf6, der kunne være et sho-
wroom forVejen Kommune
med henblik på tiltrælming
af nye tilflyttere samt virk-



#$,j
ri.#s!i;!'fiiq:::

."Y#iti
: rFfiiii:: t:

,iråfl,,r::

i+
,1|1;:,r+

.a:f;

r,ffi

:ffi
;#ffi

iiffi
1:i!::i:$

,,iirir

:: : .;i,
.. !ll::: iliicir ' .

:,ii::

,:iå,

i. ffi;,'o W

Vejen iliniby håber ot kunne flfie byggerierne fro Knudevejen til sn msre bynær plocering tæt ved Vejen-Hollen. Foto: Jørgen Schultz


