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Borgmester Ib Kristensen: 
 

Tak for invitationen til at være med til rejsegilde på den ny børnehave og den ny hal sammen med skolen her i Hejnsvig. 

 

Som politiker og borgmester hører jeg tit om hvordan det går med vores byggerier – især hvis der er noget som ikke går efter planen. 

 

Jeg har også hørt og læst en del om byggeriet her i Hejnsvig…… Men det har været gode historier hele vejen rundt. 

 

Det er historien om, hvordan der blev delt flyers ud til naboerne under nedrivningen, så de var godt informeret om, hvornår det larmede og 

støvede. 

 

 

Det er den gode historie om gravedag, hvor 60-70 børnehave og ind skolingsbørn fik prøvet at køre gravko. Jeg har endda hørt at 

børnene synes det var rigtig sjovt og det glæder jo en entreprenør, der altid har syntes at det var dejligt at sætte sig op i maskinen. 

 

Sidst men ikke mindst er der historien om den gode positive stemning blandt alle håndværkere og byggeleder/arkitekt som bevæger sig 

på byggepladsen. Alle er løsningsorienterede og klar til at hjælpe hinanden og det gør også at byggeriet kører efter planen. 

 

Dermed er grundlaget for at holde rejsegilde også på plads. For rejsegilde er jo traditionelt en fest for at fejre det foreløbige gode arbejde. 

 

Tak til jer håndværkere for Jeres indsats indtil nu. Tak til arkitekt og byggeleder, til vores egne folk og ikke mindst tak også til alle ansatte i 

børnehave og på skolen for Jeres tålmodighed under byggeriet og ikke mindst Jeres engagement og jeres store vilje til at bruge tid på 

også at gøre byggeriet til en sjov og lærerig proces for børnene. 

 

Under de gode historier undlod jeg noget. Nemlig indsamlingen og opbakningen fra byens borgere, forenings- og erhvervsliv. Jeg ved 

Torben Holt vil fortælle mere i sin tale om lidt. 

 

Men jeg vil gerne takke for opbakningen til indsamlingen.  

 

Byggerierne bliver et kæmpe aktiv for Hejnsvig og hele Billund Kommune, og jeg er stolt over, at vi endnu engang har bevist hvordan det 

offentlige og borgere/erhvervsliv i Billund Kommune sammen kan skabe rammer, der giver mulighed for udvikling og trivsel. 

 

Tak for Jeres støtte, både i kraft af input og engagement i idefasen men også for den store kontante støtte som har gjort byggeriet muligt. 
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