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Udskrift
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Fredningsprotokollen for Vejle Amtsraadskreds.

------0------
" ~ Aar 1941 den 28. Oktober afholdt Nævnet Møde i Vejle til Behand-
~1, ing afr_l
~.~ ~
lA) \

~r'. f,~t Tilstede var Formanden Dommer C. Rudbeck, Horsens, Proprietær Oluf
tnJtful, " .Lykkesgaard ", Medlem !.ar Vejle Købstad Formand Willy Sørensen

~ ."'l·og Medlem for Hornstrup Kommune Sogneraadsformand H. 1omholt.
,~. For Vejle Byraad mødte Stadsingeniør Ballerup.:1 Der forelagdes et fra Statsministeriet til Erklæring modtaget An-
{~:dragende fra Vejle Hyraad og Hornstrup Sogneraad om Tilladelse til at
~"kdvide den nuværende Strandvej paa Strækningen fra østergade til Skytte-1,1 t
,,"'e t

f:,;Jhusetog til at forlænge Ve jen ud til Bybæk, saaledes at den faar For-,.'
fLbindelse videre mod øst med Bybækveiien.
\ ....

';

Projekt om Strandvej langs Nordsiden af Vejle Fjord
fra Vejle til Bybæ~ •

Nævnet besigtigede det afstukne Areal, der følger Sydsiden af
,..;, ,;c
~~ernbanelinien fra Vejle mod Daugaard.
~~ Med Hensyn til den paatænkte Udvidelse fandtes intet at erindre, ej

: ~~ .
:,;'t~ellerfor saa vidt angaar Forlængelsen til" Albuen" og øst for denne.

r:jDa det paatænkte Projekts GEmnemførelse imidl~rtid vil fjerne praktisk
'1.' talt hele den Knold, der betegnes" Albuen" og som mod Fjorden er bevokf

", ' ..... 14-

set, saaledes at den danner en smuk Kuppel ud mod Fjorden, anførte Nævne1
Betænkeligheder og henstillede, at Vejen søges lagt helt ind til Jern-
ba1ielinien, hvorved" Albuen" i alt væsentligt vil kunne beVares.

-
Stadsingeniør Bollerup anførte heroverfor, at Statsbanerne havde

stillet Krav om, at Vejen det paagældende Sted ikke maa lægges Jernbanenl
søndre Planumskant nærmere end 6 m, og at Anolden, der udgør Albuen,
nødvendigt skal afgraves for at skaffe det fornødne ~yld.
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Nævnet raadslog derefter om Sagen og enedes om følgende Udtalelse:
Endskønt Nævnet har den Opfattelse, at der ved Fjernelsen - eller

i det væsentlige Fjernelse - af " Albuen" gaar en vis landskabelig
Skønhed tabt, findes det dog dels under Hensyn til, at der ved Vejens
Gennemførelse skabes en smuk Promenadevej for Vejle Bys Beboere og en
iorbindelsesvej til Bybæk, der væsentligst beboes af næringsdriven~
i Vejle, ~g skabes Mulighed for Forbindelse med en
anlægges fra Assendrup til Juelsminde, og dels til
skraaning udfor " Albuen" støder umiddelbart til Vej le J.~ørreskov',
saaledes at denne smukke Skov til Gengæld bliver lagt fri, at maat
udtal~, at der ikke fra Nævnets Side ønskes protesteret mod Vej~. ,

lægets Udførelse.
c. Rudbeck. Oluf Juhl. Villy Sørensen. H. ~omholt.

-0- -0-

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds,

Horsens, den 25. Januar 1943.
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