
Minibyens ønske: Flytning ti! Vejen-Hollen
Det hor været på tole før:Vejen Miniby ønsker ot f lytte fro Billinglond til området ved Vejen-
Hollen. Nu efterlyses der ildsjæle, som hor lysttil otvære med i ide-udviklingen.
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YEJEil: Det kan være, det ly-
der som fremtidsmusik; ikke
desto mindre har de i Vejen
Miniby et indædt ønske om
at l«rnne flytte ind til byen -
nærmere bestemt ved den
gamle Vejen-hal.

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

- Vi er godt klar over, at
vort forslag er fremtidsmu-
sih men vi vil geme have en
debat i gang om fremtiden
forVejen Miniby og dets pla-
cering frem over. Vi mener,
at minibyen har stor værdi
for Vejen Kommune - både
som vigtigt socialt værested
men også fordi det kan blive
en turistattraktion i lighed
med Vejens andre turistmåI,
siger Louis Timmermann.

Udfordring med ofstond
Vejen Miniby har en udfor-
dring med afstanden fra Ve-
jen by og ud til den nuværen-
de beliggenhed på Knudeve-
jen ved Billingland. For langt
de fleste kræver det kørsel i
bit.

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 tiltræld<e flere fri
villige, som eksempelvis kan
være med 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.

Nårområdetveddengam-
le Vejen-hal betragtes som
en optimal placering, så skyl-
des de! atderkan skabes den
fornødne plads, når idræts-
aktiviteteme med tiden flyt-
tes til Veien Idrætscenter.

Biogruf og showroom
Vejen Miniby håber, at om-
rådet umiddelbart syd for
hallen ned mod jernbanen
kan rumme minibyens byg-
gerier.

- Men området og den
gamle hal kan også være vel-
egnet for nye aktiviteter. En
renovering og ombygning af
hallen l«rnne eksempelvis gi-
ve plads til enbiografmed en
caf6, der lunne være et sho-
wroomforVeienKommune
med henblik på tiltrækning
af nye tilflyttere samt virk-
somheder. Her kunne også
være en branding af Veien
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llJ nm underolle om-

stæ nd i g h ed er sko I vo res

forslog kun betrogtes som

en overo rd n et pl o n, hvo r vi

sletikke er gåetidetoljer. '
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et ide-udvalg, så skyldes det
udfordringerne med at få
økonomien på plads, og så
skal de nuværende idræts-
aktiviteter flyttes til Vejen
Idrætscenter, Open Air skal
flyttes tilbage til den oprin-
delige, men udvidede scene-
plads i Anlægger

- 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
jo skabes en sikker overgang
ved Fuglesangsall6, fastslår
Louis Timmermann.

Louis Timmermonn håber, ot hon og llion Christensens tonker kon være udgongspunkt for en ideudvikling til,
hvod Yeien-Hollen kon bruges til i fremtiden. Foto: Søren Dippel

Kommune som fødevare- der kunne opnås synergi-ef- gepladssamtlftudepunlitet,
centrum. Endelig l«rnne der fekter med området med de tilføjer Louis Timmermann.
anlægges en krolfbane, og qyngendesten,Anlæggetle- Nårdeternødvendigtmed
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Vejen iliniby håber ot kunne flytte byggerierne fro Knudevejen til en mere bynær plocering tæt ved Vejen-Hollen. Foto: Jørgen §chultz


