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ÅBENT BREV VEDR. BYUDVIKLINGEN I HEJNSVIG 

 

Den politiske beslutning om at bygge en ny skole i Hejnsvig er enestående og fantastisk for hele 

lokalsamfundet. Der er stor lokal begejstring for denne politiske prioritering og beslutning, da det er 

afgørende for at sikre mulighederne for fortsat udvikling af lokalområdet i og omkring Hejnsvig. 

 

Efter mange indledende forberedelser går skoleprojektet her i efteråret og vinteren 2021 ind i en ny fase, 

hvor den nye skolebygning skal tegnes og gøres konkret. Gennem de seneste ca. 8 mdr. har vi - en lokal 

arbejdsgruppe – i samarbejde med forvaltningen i Billund Kommune - arbejdet intenst med fondssøgning 

med det formål at skaffe midler til, at den nye skolebygning kan rumme faciliteter til at blive et 

samlingspunkt for lokalområdet, hvor langt de fleste aktiviteter - både foreningsaktiviteter, lokale 

arrangementer, lokalarkiv, ungdomsklub, mødested for ældre mv – kan blive del af den nye bygning. 

Ved et tidligere borgermøde for interessenter i den nye skolebygning i september 2020 var det politiske 

opdrag til lokalsamfundet, at hvis skolebygningen skulle rumme øvrige faciliteter end skole, så skulle dette 

tilvejebringes via søgning af fondsmidler, da de bevilgede 65 mio. kr. skulle gå til skolebyggeri alene. 

 

Efter vejledning og konsulentbistand blev det klart for alle parter, at chancen for at få fondsmidler til 

projektet ville afhænge af, at Billund Kommune var del af processen og fondsansøgningerne. Og sådan blev 

det. Vi har i arbejdsgruppen i perioden lavet et ben- og forarbejde med ansøgninger og lokale indsamlinger, 

og Billund Kommune har bidraget i procesessen og stået som formel ansøger.  

 

Processen med fondsansøgninger er ligeledes inde i en afgørende fase, da der senest i uge 38 2021 skal 

være klarhed over, hvor mange midler/donationer, der er rådighed over i forhold til projekteringen af den 

nye skolebygning.  

Status for fondsansøgningerne er, at der efter god dialog med flere fonde er gode og positive forhåbninger 

til, at der kommer reelle bevillinger og donationer ud af anstrengelserne. Men om det bliver 0, 3, 6 eller i 

bedste fald 10 mio., der bevilges, er fortsat meget uvist, og der er ingen garantier for noget. Det er også en 

reel mulighed, at vi ikke får nogen donationer overhovedet. 

 

Ved et møde d. 17. juni 2021 mellem den lokale arbejdsgruppe og inviterede politikere havde vi en god 

drøftelse omkring udviklingen i Hejnsvig. Ved mødet pointerede vi i arbejdsgruppen bl.a. følgende to 

væsentlige forhold: 

 

1. Der er brug for politisk afklaring og stillingtagen på specifikke områder i forhold til lokalområdets 

videre udvikling 

a. Flytning af stadion. Et af de centrale, lokale ønsker er, at Hejnsvig Stadion og stadionfaciliteter 

på sigt bliver del af det nye samlingspunkt. Det er sandsynligvis en længere proces, men hvis 

det skal have en chance for at blive til virkelighed, er der brug for politisk opbakning, da det så 

skal indtænkes i den måde, den nye skolebygning projekteres og placeres, så der senere er 



mulighed for at etablere boldbaner og øvrige nødvendige faciliteter. Selv om stadion eventuelt 

først flyttes om f.eks. 5-7 år, er der altså allerede nu brug for politiske beslutninger på området. 

b. Nuværende faciliteter v. Ældrecentret Petersminde kan – efter arbejdsgruppens vurdering – 

med stor fordel integreres i det nye samlingspunkt, til stor glæde for de ældre selv – og for alle 

andre brugere af huset. I indledende dialog med bestyrelsen for ældrecenteret har det været 

svært at forklare, hvad de ældre får ud af at flytte til et andet sted. De ved naturligvis, hvad de 

har – og det er de glade for, men de ved ikke hvad de får, hvis de skal være del af et nyt 

byggeri.  Hvis ældrecenteret skal integreres i det nye samlingspunkt, skal det ligeledes med i 

projekteringen af den nye skolebygning, og derfor kræver det – ligesom ved stadion – politisk 

opbakning. Og det kræver ligeledes, at man i dialogen med ældrecenteret kan stille noget mere 

konkret i udsigt – en plan hvortil der er politisk opbakning og som giver mening for alle parter. 

 

2. Skal udviklingen af Hejnsvig afhænge af, hvor gode, heldige eller dårlige en lokal arbejdsgruppe er til 

at indhente fondsmidler? Vi håber og tror på, at vi og Billund Kommune lykkes med at indhente 

væsentlige donationer til projektet, så drømmene om et fælles samlingspunkt kan blive til virkelighed. 

Vi drømmer også om, at HVIS fondsmidlerne mod forventning skulle vise sig ikke at være tilstrækkelige i 

forhold til de lokale ønsker og visioner, så vil der være politisk opbakning til at støtte etableringen af et 

fælles samlingspunkt i Hejnsvig, hvor den nye skolebygning kommer til at rumme og summe af alle de 

mange aktiviteter, der foregår i Hejnsvig og omegn. 

 

De lokale drømme og visioner om det nye samlingspunkt 

Ved det omtalte møde med politikere d. 17/6 blev der efterlyst en konkretisering af, hvad det er 

lokalområdet ønsker sig, og der blev ligeledes efterspurgt bred lokal opbakning til projekterne. 

 

Vi lister de forskellige projekter og ønsker op herunder med korte beskrivelser, og så vedhæftes uddybende 

beskrivelser af de projekter, hvortil der er søgt fondsmidler i forbindelse med skolebyggeriet. Vi 

præsenterer også et forslag til en tidsplan for udviklingen, ud fra vores drømme og visioner for 

lokalområdet.  

 

PROJEKTER FOR UDVIKLING AF HEJNSVIG 

 

• Bygning af ny skole. Beslutningen om at bygge ny, moderne og tidssvarende skole i Hejnsvig er 

besluttet og bliver et kæmpe løft for lokalområdet. 

• Attraktive udearealer. Der søges fondsmidler til at etablere faciliteter med gode opholds- og 

aktivitetsmuligheder ved og omkring det nye skolebyggeri, til fælles glæde for alle borgere og lokale 

institutioner. Der søges om etablering af padelbane, overdækket areal, parkour/udefitness-

redskaber, petanquebaner. 

• Multifunktionelle faciliteter. Der søges fondsmidler til, at den nye skolebygning udover 

skolefaciliteter skal kunne rumme mange forskellige aktiviteter og borgeraktiviteter, herunder 

idrætsforeninger, faciliteter til forskellige foreningsaktiviteter (dans, dart, billard, madlavning mv), 

fitness, udvidede køkkenfaciliteter med central placering, kombineret folke- og skolebibliotek, 

sognearkiv, ungdomsklub, ældrecenter, dagpleje mv.  

• Etablering af 4 nye omklædningsrum i forbindelse med hal og skole. Et krav for eventuel flytning 

af stadion 

• Flytning af stadion til skolens område. Idrætsforeningens ønske er to 11-mandsbaner plus en 7-

mandsbane. Flytning af stadion er IKKE medtaget i aktuelle fondsansøgninger. Der kan senere søges 



midler til dette projekt, men beslutningen om flytning vurderes at skulle tages nu. Der er opbakning 

fra Hejnsvig IF til flytningen, betinget af at ønskerne kan opfyldes. 

• Udarbejdelse af bosættelses-strategi 

o Den nye skole og det nye samlingspunkt vil med sikkerhed skabe interesse for tilflytning til 

Hejnsvig, derfor er det nødvendigt med en plan for hvilke boligformer der bliver udbudt 

(lejeboliger, parcelhuse, storparceller, ældre boliger, ungdomsboliger, etc.) 

• Byggemodning af Cafeteria-grunden til udlejningsboliger 

o Der er stor efterspørgsel på lejeboliger i Hejnsvig, og Varde Boligselskab har vist stor 

interesse for at etablere disse så derfor er en hurtig byggemodning bydende nødvendig.  

• Byggemodning af Østerbo 

o Hejnsvig har pt. meget få byggegrunde til salg, derfor er det presserende at få udstykket 

grunde på Østerbo, altså opkøb af jord og byggemodning. 

• Etablering af trampestier med start/slut i Hejnsvig by 

o Hejnsvig ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Billund Kommune mht. 

etablering af stier i Hejnsvig om omegn. 

• Etablering af cykelsti til Vesterhede 

o Her er det vigtigt at der også indtænkes en sikker overgang i krydset mellem Egebjerg 

Landevej og Ribe Landevej. Der er et sving mod vest(?)/Ribesiden som gør, at det er med 

omtanke man skal komme sikkert over vejen. Endvidere kører trafikanterne på Ribe 

Landevej stærkt på strækningen, så  etablering af en mere trafiksikker krydsning af Ribe 

Landevej for cyklister er nødvendigt at tage i betragtning.  

• Forbedret trafikregulering af Bredgade.  

o Etablering af rundkørsel ved Bredgade, Billundvej, Løvlundvej og Cafeteria-grunden. 

o Etablering af gang/cykel-tunnel under Bredgade.  

o Fjerne trafikchikaner ved Bredgade 

• Langsigtet plan for bevarelse af Hejnsvig Plejecenter 

 

 

 

På vegne af arbejdsgruppen, Lokalrådet og lokalsamfundet i Hejnsvig håber vi, at I med dette brev har fået 

den ønskede indsigt i, hvilke konkrete projekter og tiltag, vi både arbejder for og drømmer om i Hejnsvig. 

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller uddybninger, står vi selvfølgelig til rådighed. 

 

Muligheden for at skabe et unikt og stærkt samlingspunkt for Hejnsvig er der lige nu, og vi håber I vil se 

positivt på de opfordringer og forslag, vi bringer i dette brev. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af den lokale arbejdsgruppe og Lokalrådet 

Torben Jensen 

72177823 

toje@arlafoods.com 

 


