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Kommunale køretøjer i voldsom brand

Kan alarmer gøre os mere trygge?

BRAND Søndag eftermiddag opstod der brand i kommunens
materielgåd på Nydamsvej i Egtved. Branden var meget voldsom
og gik ud over både taget og køretøjer i bygningen, oplyser Vejle
Lokalpoliti. Alarmen gik klokken 16.42 og var først under kontrol ud på aftenen. Brandårsagen skal undersøges nærmere, men
der er ikke mistanke om, at branden er påsat.

VELFÆRDSTEKNOLOGI Vejle Kommune søger borgere, der vil være
med til at teste nye alarmer og sensorer. Formålet er at finde ud
af, om det kan være med til at skabe tryghed for folk med et handicap eller ældre med en fysisk eller psykisk lidelse. Kommunen
ser den nye velfærdsteknologi som en mulig løsning på, at folk
kan blive boende i sit eget hjem så længe som muligt.

Mad-forfatter og
Remouladen fejrer
smørrebrødet
En ny bog omtaler og roser den prisvindende,
vejlensiske restaurant. Det skal fejres med smørrebrød, foredrag, autografer og smagsprøver
Af Peter Friis Autzen

Forfatter og madanmelder fra
Børsen, Ole Troelsø, skriver og
taler om smørrebrød.

BOG OG MAD Resturant Remouladen i Vejle blev for nylig
kåret som landets bedste fro-

kostrestaurant. Næsten samtidig udkommer nu bogen
“Smørrebrød i Danmark”.
Også her får Remouladen fornem omtale.

Byggerier for 10 milliarder i Vejle
Borgmester glæder
sig over, der er gang i
private investeringer i
Vejle Kommune
Af Jeppe Rafn

BYGGERI Der er gang i byggeriet i Vejle. Ifølge en opgørelse
fra Vejle Kommune bliver der
brugt over 10 milliarder kroner i Vejle Kommune på nye
bygge- og anlægsprodukter,
der enten er i gang eller besluttet at sætte i gang. Opgørelsen
viser ifølge Vejles borgmester,
at Vejle Kommune er en meget

erhvervsvenlig kommune, der holder igen med at investere,”
forstår at tiltrække private siger Vejle Kommunes borgmevirksomheder. Vejle Kommu- ster Arne Sigtenbjerggaard.
ne fik ellers tidligere på året en
En del af byggerierne forelunken bedømgår på lyst“Man skulle
melse i Dansk
bådehavnen,
Industris årlige
næsten tro, at vi er hvor et helt
opgørelse over
erhvervsfjendtlige” nyt byområerhvervsvenligde skyder op
Borgmester Arne
hed, der placemed både boliSigtenbjerggaard
ger, erhverv
rede Vejle på
en 59. plads ud
og rekreative
af de 98 kommuner.
områder, og senest har BBC
“Man skulle næsten tro, at Autoauktion lejet en 90.000
vi er erhvervsfjendtlige, men kvadratmeter stor grund ved
det er vi under ingen omstæn- EXXIT 59, hvor de vil bygdigheder, viser den nye opgø- ge Europas mest moderne
relse. 10 milliarder er et kæm- auktionscenter.
pe beløb i en tid, hvor mange
Udover BBC Bilauktion

Bogen er skrevet af Børsens mangeårige madanmelder, Ole Troelsø. Han har for
længst opdaget Remouladen, som han har rost i avisens spalter og på sin facebookprofil. Nu har han så
udgivet bogen, der fortæller
om smørrrebrød-ets historie. Og om, hvordan smørrebrødstraditionen har det i
Danmark. Og her er den vejlensiske restaurant selvfølgelig også med.
På fredag den 16. november klokken 13 byder Remouladen på smørrebrødsgalla.
Det sker på 1. Sal hos “søsterrestauranten” i Bryggerigaarden, The Lodge. Ole Troelsø vil

holde foredrag om sin bog og
om smørrebrød gennem tiderne. Pris: 250 kroner.
Klokken 16 fortsætter arrangementet hos Bog / Idé på Strøget. Her signerer Ole Troelsø
eksemplarer af sin bog, mens
Remouladen serverer smagsprøver på sit berømmede
smørrebrød samt øl-prøver fra
Vejle Bryghus.
“Vi laver jo meget andet end
smørrebrød og frokost. Så vi
er ikke “kun” en frokost- eller
smørrebrødsrestaurant. Men
vi er så glade for bogen og
omtalen, at vi selvfølgelig gør
lidt ekstra ud af det her,” siger
restauranternes driftsdirektør,
Daniel Bro Schmidt.

er der mange andre byggeprojekter i erhvervsområdet 7100Nord med tæt
adgang til E45, der lige nu
udvides til seks spor og den
nye motorvej til Herning.
Bredal Maskinfabrik får nyt
erhvervsdomicil i området, PwC samler alle deres
folk i Trekantområdet i
7100Nord, Sindby er flyttet
ind i nyt byggeri, og MT Højgaard har købt 16 hektar til
erhvervsudvikling.
Derudover er der det nye
Green Tech House, der i samarbejde med vidensinstitutioner beskæftiger sig med energi, miljø og ren teknologi.
I Give opfører Ikast Beton
Fabrik en ny fabrik, og i Jelling
er Proteinfabrikken European

Protein i gang med at bygge et
demonstrationsanlæg.
De private investeringer
udgør over 95 procent af de
samlede investeringer på over
10 milliarder kroner.
“Vi er meget begejstrede for
de store private investeringer
i kommunen. Erhvervsinvesteringer giver flere arbejdspladser, og de mange nye
boligbyggerier vil forhåbentlig tiltrække endnu flere tilflyttere og dermed øge skatteindtægterne,” siger Arne
Sigtenbjerggaard.
I 2020 er det Vejle Kommunes mål at have 10.000 flere tilflyttere, 5.000 flere jobs, 2.000
flere studerende og 500 flere
iværksættere.

"Bliv stående
eller du bliver
skudt"
Kvindelig ekspedient
truet med knive og
pistol
Af Jeppe Rafn

RØVERI Tre mænd begik lørdag 18.13 røveri mod Spar
købmanden på Vilstrupvej i
Jerlev. De tre mænd var alle
bevæbnede, to med kniv og
en med en pistol, og truede den kvindelige ekspedient til at udlevere et ukendt
beløb. Det oplyser politikommissær Carit Andersen, Vejle
Lokalpoliti.
"Bliv stående, eller du bliver
skudt," lød ordren fra mændene til ekspedienten.
De tre mænd bar alle
hættetrøjer.
Den ene var bevæbnet med
en kokkekniv, var iklædt sorte bukser og sølvsko og medbragte en sort pose med hvid
skrift.
Den anden, der var bevæbnet med en pistol, havde mørke joggingbukser på med hvid
skrift og sorte sko.
Den tredje røver truede med
en dolk med sort og orange
skæfte. På hans hættetrøje
var der en grå skrift, oplyser
lokalpolitiet.

Besøg Vivi’s store franske julestue
på Houens Odde Gaard

Oplev magien
i den franske
jule-oase

Der serveres også
vin chaud og franske
godter i Vivi’s franske
julestue!

og et væld af idéer til unikke
julegaver, kalendergaver, værtindegaver
- også udsøgte lækkerier til bordets glæder
og aftenhygge i november og december.
Se flere billeder og informationer på Facebook
eller www.provence-petite.dk

Åbningstider i november/december:
Tirsdag-torsdag: 13.00-17.00
Lørdag:
09.30-14.00
Søndag:
10.30-15.00
Eller ring til Vivi og hør om muligheden for besøg på tlf. 4037 0886.
Også julestunder - tjek datoer på hjemmesiden!

Houens Odde Gaard t Houens Odde 1t6000 Koldingtvivi@houens-odde.dk tTlf. 4037 0886 twww.provence-petite.dk

