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                                 Vejle, den 12.7.2016 

 
 
Undertegnede ønsker at rejse en sag i Teknisk Udvalg (TU) på et af de først kommende udvalgsmøder i 
TU. 
 

Hele Vestergade skal være gågade. 
 
Inden man fortsætter med udvikling af eks. Posthusgrunden, så skal Vestergade med som en spændende 
og attraktiv gågade, evt. med spændende belysning, der breder sig til Gormsgade og åen, og som ville drage 
både lokale og turister til. (Det er ikke første gang jeg siger dette, men nu ønsker jeg noget gjort ved det, alt 
andet er uansvarligt). Som Vejlenser er min påstand, at der stadigvæk er en enorm ubalance i vores by, den 
har vi pligt til at rette op på. 

 
Historik: 
Forvaltningen har på bedste vis forsøgt at tilgodese ønsker fra de, eller nogle, erhvervsdrivende i 
Vestergade. 
 

December 2015: 
Seneste skriftlige ønsker den 14.december 2015 vedr. ”ordnet” parkering i den del af Vestergade der pt. 
kan køre biler ind og parkere. 
 

Juni/juli 2015:  

Var der skriftlige ønsker om en gågade i hele Vestergade – en havde en betingelse. 
 

Parkering i Vestergade:  

Der er kaos i dag med parkering, og bl.a. halve p-båse ud for nogle forretninger, sågar udfor en port, folk 
der skal besøge bestemte forretninger holder udfor forretninger der ikke har deres besøg, og ikke har 
mulighed for at sætte hygge på gaden. Der opleves mange kaotiske vendinger og skader på biler, som 
mange er rigtig kede af Parkering stopper for bl.a. noget af det vi i vejle gerne vil være kendt for, nemlig 
hygge, cafeer o.m.a. der drager folk, så man ikke går i stå ved Latinerkvarteret, der er blevet enormt 
populær både fra lokalbefolkningen og folk udefra. (Siger ikke med dette, at det er det der skal laves i 
Vestergade, her må vi inddrage forretningerne i den proces). 
 

Parkering bag Vestergade på begge sider og Abelones plads: 
Der er rig mulighed for parkering, blot skal man lige gå et par ekstra skridt, men alle slipper for kaos, og folk 
besøger sandsynligvis andre butikker, der har gode tilbud i Vestergade. Desuden er der andre muligheder, 
såsom udbringning af flere ting. En enkelt butik får lidt udfordringer, men det må være målet, at få en god 
salgsgade, hvor folk føler sig godt tilpas og snakker om som en spændende del af Vejles gågader. 
 

Kunder i Vestergade ønsker Vestergade som gågade:  
Flere underskrifter med lidt forskellig opfattelse, har i juni/juli 2015 ønsket Vestergade som gågade og ikke 
det kaos der er i dag. 
 

Udsagn fra forretningsdrivende: Føler, at bilisterne er vigtigere end butikkerne, der gerne vil skabe 
hygge og bidrage til en spændende Vestergade også udenfor deres forretning. 
 

Standerskabe: ser forfærdelige ud, eksempel udfor nr. 26 medtages som bilag. 
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Et Forslag til dagsorden, der kan justeres: 
 

Christa Laursen, løsgænger ønsker: 
 

 At hele Vestergade frem til Vesterbrogade omdannes til en attraktiv gågade. 

 At Vestergade får speciel fokus på udsmykning, belægning og belysning m.m. i tæt 
samarbejde med de erhvervsdrivende og Teknisk Forvaltnings folk på belysningsområdet. 

 At der kigges på muligheder for bl.a. belysning ved Å området i Gormsgade 

 At: Ændring af status til gågade bliver permanent. 
 
(udelukker ikke en evt. forsøgsperiode på to år, hvis det er det der skal få et flertal i hus på). 
 

Jeg ved, at det ikke er den rigtige belysning der er i Vestergade, og der er midler til at rette op på 
det. 
 

Jeg beder hermed om, at få en sag på med blik på ovennævnte, måske en anden formulering. 
 
Venlig hilsen  
Christa Laursen, Løsgænger 
 

Billeder af kaotiske forhold er taget over længere tid, men det giver ikke god mening at 
medsende, det skal opleves.* 
 

Spændende forretninger: 
Der er i tidernes løb skiftet ud af butiksindehavere i Vestergade, således er der kommet mange spændende 
forretninger til, men andre flytter nærmere gågaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Jeg har naturligvis kopi af underskriftindsamlinger far begge gange i 2015, samt en klausul fra en af 
butikkerne. Ligesom jeg har talt med en del mennesker i Vestergade. 
 

Mit ærinde er ikke at så splid mellem nogen, mit ærinde er helt klart, at skabe balance i vores by som 
medlem af TU og Vejlenser, så vi ikke taber Vestergade, og slet ikke på bekostning af Posthusgrund m.m. i 
den ende af byen. 
 

Jeg skal ikke undlade, at sige jeg kender min by, jeg kender Vestergade da bilerne kørte igennem til 
Nørretorv og op gennem strøget, jeg kan huske de butikker der lå dengang, jeg kan huske det liv, der var i 
Vestergade, jeg arbejdede selv i Vestergade, det kan ikke skabes igen, men udviklingen har bevæget sig i en 
god retning, så lad os bevæge os med også i denne ende af vores by. 
 
 
 
                                                *Vestergade 26 blot et eks.       
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            Vejle, den 18.8.2016 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Christa Laursens giver ikke så let op. 
Løfter nu sagen op i byrådet. 
 
Jeg håber på klare meldinger fra Vejlenserne, forretningerne og de kunder i øvrigt, der besøger 

eller handler i Vestergade. 
Ubalance i Vejle – derfor bør hele Vestergade være gågade med de muligheder der kunne bygges 
op her som en attraktivitet for forretningslivet også her. Dette har hun mange bud på, som hun 
hellere end gerne vil snakke med de forretninger der er i Vestergade om, ideer der helt sikkert 
kunne skabe flere kunder til Vestergade. 
 
Christa Laursen rejste sagen i Teknisk Udvalg (TU) den 17.8.16, hvor hendes forslag blev stemt ned.  
Christas påstand om ulovlig parkering jvf. § 188 bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning – 
retsinformationen, (Dimensioner for P-båse i tekst : § 188. Parkeringsbåse skal have dimensioner, så 
relevante køretøjer kan holde inden for båsen) - blev affærdiget, de halve P-båse er lovlige var meldingen 
på mødet, da fortovet ikke er at betragte som fortov, se VAFs billeder af afstribningen den 14.6 side 2.  
  
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). 
 
Christa Laursen har ikke noget ønske om, at så splid mellem nogen, er også klar over, at måske to - tre 
forretninger ikke ønsker ændringer, men hun siger, mit ærinde er helt klart, at skabe balance, en 
spændende gågade og sikkerhed i vores by.  
 
Kontaktperson: Christa Laursen 
Referencer: VAF 14.7.2016 side 2 billeder samt 
VAFO: http://vafo.dk/article/20160715/ARTIKLER/160719574  
 
Arealbehov for parkeringsbåse: http://www.hfb.dk/fileadmin/templates/hfb/dokumenter/rum-pdf/14-
1_Parkeringsarealer.pdf 
 
Bekendtgørelse om vejafmærkning: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139506   
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Sag 205 på Byrådets dagsorden den 14.9.2016 – Hele Vestergade skal være gågade. V CL 

Hvis jeg nu fik stillet spørgsmålet: Hvis vi nu går dig i møde med dit ønske for Vestergade her, vil du så 

stemme for projektet på posthusgrunden? Ingen skal være i tvivl om, at jeg ønsker ligevægt i vores by, 

ingen kan heller med dette forslag være i tvivl om, at jeg ønsker hele Vestergade som gågade – ville lige 

skulle synke hvis jeg fik et sådant forslag  - men KLART nej jeg ville ikke være til købs, og kløften mellem den 

ende af strøget vil blive endnu dybere, og ødelægge hele forretningslivet i Vejle, så vil det overhovedet ikke 

gavne Vestergade og være ligegyldigt, at blive gågade, så svaret ville være NEJ det ville  jeg ikke være 

interesseret i at indgå en sådan lokumsaftale. 

Der er spændende butikker i Vestergade, men de fleste kæmper for overlevelse altså kunder i butikken, og 

om de få kunder på gaden. 

Jeg skal ikke undlade, at sige, at jeg også har peget på hele bygningen hvor FAKTA ligger, kunne det blive 

bibliotek/kulturhus og trække folk ned i denne ende af byen. (jeg har ikke snakket med Fakta eller ejeren af 

bygningen om dette, det er blot en ide, fordi fokus med et sådant tiltag er placeret mange andre steder for 

nogle politikere). 

Hvorfor rejser jeg denne sag og slæber den i byrådet, halvdelen af Vestergade er gågade, og fin, mens 

resten bestemt ikke indbyder til ret meget. Et billede af én stander er blot en illustration af hvordan der ser 

ud flere steder. 

Hyggecafeer med bilos og partikler som dessert – nej tak 

Tøj der dufter af os, blomsterkummer der skal pryde gadebilledet fint nok, men er det i stedet for hygge og 

miljø skabt af butikkerne, med deres varer. 

Ved Vejle by Night, kan det ikke betale sig at holde åbent, så mange lukker – for øvrigt den røde løber 

stopper også midtpå. 

P-pladser i halve båse ER tilladt i Vestergade – holder man normalt på fortov er der bøde. 

Men en servicemeddelelse herfra: man må holde ½ time i disse båse, har prøvet § 188,  

(§ 188. Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen, jf. 

bekendtgørelse om vejafmærkning. Men det gælder ikke her i Vestergade har jeg fået at vide). Folk holder 

flere timer, eller får p-tilladelser til flere dage, men bare rolig, der kommer ALDRIG en p-vagt og 

kontrollerer, så det sker der tilsyneladende ikke noget ved at parkere i Vestergade. 

Jeg har stukket en finger i jorden, og jo der er nogle der er glade for at kunderne kan parkere lige udenfor 

forretningerne, det har jeg noteret mig, nogle også en betingelse for at de er der, det har jeg også noteret 

mig, men som en ny forretning spurgte, tror du der vil komme flere mennesker på gade hvis det bliver en 

gågade, hvortil jeg svarede ja, da der så er mulighed for rigtig mange tiltag i gaden, musik, borde, udendørs 

servering, måske marked og meget andet, en scene hvor folk kunne optræde fra – ja så var de også 

interesserede i en gågade, men ellers ok med biler, så ca. 5 forretninger der ønsker fortsat parkering, men 

andre ønsker gågade og at kunne stille deres varer ud.  



Lysets gade, få nu noget spændende belysning op i Vestergade, vi har været på studietur med TU og set 

hvordan det kan gøres.  

Da jeg gik på Borgerkroen var jeg lidt spændt, tænkte jamen vi skal også passe på vores taxa kørsel, så de 

kan komme til og fra, men ikke noget problem, den nye ejere siger som sandt er, jamen Christa de kan da 

bare holde bagved mod staldgårdsgade, og det er netop det de kan, der er p-pladser på begge sider bagved 

forretningerne, og så er der Abelones plads, det kan da ikke være så svært.  

Og endelig så kan levering og aflevering foregå på lige fod som post og aflevering i dag foregår indtil et 

bestemt klokkeslæt. 

Hvor visionerne? - om, at få vores by til at hænge sammen? 

Der har jf. formanden været afholdt møder så han ved godt hvad der er øsket fra dem der så kommer, det 

er ikke alle, det skal jeg så ikke kunne sige hvorfor, jeg har hørt nogle begrundelser, men det vil jeg ikke 

blande mig i, men blot sige – jeg vil gerne inviteres med til et sådant møde. 

Og så vil jeg gerne forstå hvorfor folk bare kan parkere uden at få bøder, det får man andre steder, ikke 

fordi jeg syntes det er fint, men regler gælder vel her som andre steder?  

Skule jeg mod forventning være den eneste der stemmer for mit forslag, så må jeg give flere af de 

forretningsdrivende ret, så er bilerne vigtigere end forretningerne. 

Jeg har selvfølgelig dokumentation for det jeg siger. 

Konklusion efter mødet: 

Jeg får lidt ud af mine anstrengelser, gennem de sidste par år, der bliver kigget på belysningen i hele 

Vestergade. (har sagt åområdet ved Abelones plads ville være oplagt og samtidig sørge for en bro over til 

Gormsgade, den er i området, skal blot sættes op. 

Jeg har fået sat fokus på uligevægten i byen. 

Den røde løber stopper ved Fakta ved Vejle By Night – hvad med den sidste ende af Vestergade 

Jeg har peget på anden mulighed for bibliotek/kulturhus – hele Fakta bygningen i Vestergade. 

Jeg har peget på manglende overholdelse af regler for parkering – mon ikke der kigges på det nu? 

½ times parkering overholdes ikke – men ingen konsekvenser. 

Jeg skal rejse denne sag igen om 2 år, - det gør jeg også inden 2 år. 

Fik fortalt, at det var 4-5 butikker, der fortsat ønsker biler i den del af Vestergade, men resten over 20 

ønsker gågade. 

Blomsterkasse opsat ved indkørsel til Latinerkvarteret – gågade? 
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