
ER DU OGSÅ BEKYMRET FOR UDVIKLINGEN AF JELS BYMIDTE  
– SÅ MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE!

▶ Du har måske fulgt debatten og tænkt på, hvad der mon skal ske på torvet efter nedrivnin-
gen af hotellet? 

▶  Du er måske, ligesom vi, frustreret over at se, at vores ihærdige lokalråd bliver kørt ud på et 
sidespor og sat uden for reel indflydelse? 

▶  Du er måske også overrasket over, at Vejen Kommune tilsyneladende er langt med planerne 
om at bygge lave almennyttige boliger på torvet (6 boliger med carport, udestue og et fæl-
leshus til boligforeningens medlemmer)? 

SÅ KOM til borgermødet på Jels Motel & Sportscenter 
onsdag d. 22. september kl. 19.00 og kæmp for torvet 

– byens sjæl og centrale samlingspunkt! 

Vi er en gruppe lokale borgere, der bakker 100% op om lokalrådets kamp for indflydelse og en 
ordentlig proces – og som ønsker at værne om byens sjæl og centrale samlingspunkt! Det er 
ikke et moderne demokrati værdigt, at ignorere et så stærkt lokalt engagement.

Vejen Kommune har endelig indkaldt til borgermøde, men vi mener at udviklingen af Jels By-
midte fortjener mere opmærksomhed, end de sølle 30 minutter der er afsat til emnet. 

Vi inviterer derfor til et kort formøde på Jels Motel & Sportscenter
samme dag kl. 18.00 (en time før kommunens borgermøde), 

hvor vi vil dele vores bekymringer og sikre opbakning. 

Vi håber at HELE BYEN vil bakke op, og vise Vejen Kommune, at vi står sammen og bag lokal-
rådets frustrationer. Vi VIL involveres, inddrages og have indflydelse, præcis som vi blev lovet. 
Vi har gjort det før, da man ville nedlægge overbygningen på Jels Skole – nu er det tid igen!

Det er SIDSTE CHANCE for at vise kommende generationer, at vi havde mod og vilje til at be-
vare midtbyens sjæl. Tag din nabo – og genboen på den anden side – under armen og gør din 
indflydelse gældende. DET ER IKKE FOR SENT!

Med håb om stærkt fremmøde,
Borgergruppen ’Respekt for Jels Bymidte’


