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“Jeg kæmper for de
mange byer i byen. Vejle
er ikke kun midtbyen – men også
områder som Uhrhøj og Bredballe.
Jeg vil kæmpe for, at børnehaver,
skoler, idrætspladser og rekreative
områder udvikles, så alle Vejles
byområder lever og vokser.”

VEJLE

DET
KÆMPER
JEG FOR I
V EJL E BY R Å D
Det går faktisk rigtig godt i Vejle, og vi skal
holde fast i udviklingen. Vi skal tage godt imod
de mange nye borgere, som flytter til byen nu
og i de kommende år. Vejle oplever en vækst
og er en af de byer i landet, som gør det bedst.
Fra borgere til tiltrækning af nye virksomheder.
Jeg har boet en stor del af mit liv i Vejle. I Bredballe
og på Uhrhøj. I dag bor jeg midt i byen, i Bølgen – og
står hver dag op til en strålende solopgang fra Vejles
bølgende vartegn. Jeg er også optaget af, at vi passer
godt på det Vejle, som jeg kender og elsker.

Vi skal værne om Vejles byer i byen

Der sker rigtig meget i Vejle bymidte. Fra boliger,
shopping og cafémiljøer til et vækstende erhvervsliv
og grønne byarealer. Det er med til at gøre byen til
et godt sted at leve, bo og arbejde. Men det er vigtigt,
at vi støtter op om de mange ”byer i byen”.
Mit hjerte banker særligt for områderne Uhrhøj
og Bredballe. Kerneområder, hvor livet leves, børn
vokser op – og nogle af os bliver ældre og tager hul
på den tredje alder.

•	Vi skal sikre, at børnehaver, skoler, idrætspladser
og rekreative områder lever op til, hvad beboerne
med rimelighed kan forvente.
•	Det er vigtigt at sikre tilstrækkelige seniorboliger,
så man har mulighed for at blive boende i det
nærområde, man kender og måske har
levet det meste af sit liv.
•	Der skal være sammenhængskraft i de voksende
boligkvarterer med gode forbindelser til skoler,
idrætspladser og det centrale Vejle i kraft af
bl.a. sikre cykelstier og velfungerende veje.
•	Bedre og mere sikre skoleveje for vores børn,
så alle kan komme sikkert frem og hjem igen.
•	Færre elever i hver klasse, så vi får kvaliteten af
undervisningen op i vores skoler og skoletilbud.

En bagage fyldt med erhvervserfaring

En kommune i vækst kræver, at der bliver truffet
mange vigtige beslutninger. At vi som politikere tager
ansvar for, at visioner føres ud i livet af en effektiv
administration. Det kræver mod og et skarpt fokus på
målsætningerne. Jeg har set gennem den sidste periode,
at min erfaring med erhvervsmæssige styreredskaber er
en vigtig ressource for arbejdet i kommunalbestyrelsen.
Samtidig er jeg opdraget i en kultur, hvor jeg respekterer andres meninger og værdsætter en konstruktiv debat. Politikere skal kunne være rygende
uenige – og stadig kunne omgås hinanden og samarbejde om vores vigtige visioner for Vejle Kommune.

“Jeg arbejder hårdt for at skabe en
bedre sammenhængskraft i Vejle by.
At byrådets visioner føres ud i livet
– både til gavn for dig som borger
og for erhvervslivet.”
Vejle har brug for personlige stemmer

Det er vigtig for Vejle, at der i byrådet sidder medlemmer med bopæl og tilknytning til Vejle by. Vi, der har
vores daglige gang i byen, er de bedste til at afgøre,
f.eks. hvad der skal ske i forhold til byens udvikling og
muligheder. Nogle kommer fra yderområderne – og
nogle af os skal slås for Midtbyen. Udvikler vi Vejle
midtby, er det til gavn for hele kommunen.

6 MÆRKESAGER,
JEG VIL ARBEJDE
VIDERE MED:
1.	Visioner for Vejles udvikling og fokus på nye projekter
2.	Stærkt fokus på de små bysamfund i byen
– Bredballe og Uhrhøj
3.	Et hjerte for et erhvervsliv i vækst og gode rammevilkår
4.	En handlekraftig og effektiv administration i kommunen
5.	Et stærkt tværpolitisk samarbejde i byrådet
til gavn for Vejle
6.	Udvikling af havneområdet med nyt havnebad

V E J L E S K A L H AV E E T H AV N E B A D
Byen er vokset hastigt de senere år. Særligt rundt om
vores nye havneområde. En helt ny by – fra lystbådehavn
til penthouselejligheder og bynære rekreative områder.
Derfor er det tid til at få etableret et havnebad,
så vi kan komme helt i mål med at skabe det bedste
rekreative område i vores by. Jeg vil kæmpe for, at Vejle
får sit eget havnebad. Som det kendes fra København,
Århus og andre byer som Bogense og Juelsminde.
Et havnebad for alle borgere i Vejle. Et havnebad,
der skaber bedre sammenhængskraft i nye miljøer.

Politiske hverv

Formand for Venstres Vælgerforening Vejle By i +15 år.

Bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af uddannelsesudvalget samt medlem af
bestyrelsen for Campus Vejle og Vejle Ungdomsskole.

Manden bag politikeren

• John Bille er 65 år og samlevende med Lone
• Har 4 sønner
•	Bor til daglig i Vejle midtby efter mere
end 25 års ophold på Uhrhøj
• Salgsdirektør i MultiMarketing Engros
•	Har i næsten 30 år været tilknyttet Vejles
erhvervsliv som bl.a. varehuschef og direktør

John Bille

Ved Bølgen 1, 7100 Vejle
M: johnbille.vejle@gmail.com
T: 2176 1414
Facebook.dk/johnbillevejle

