
 
 

  

 

 

Ved en sammenkomst lørdag middag, hvori 

repræsentanter for Vejen økonomiudvalg, 

sognerådsformændene for de tilsluttede kom-

muner, de kommunale tjenestegrenschefer og 

embedsmænd, repræsentanter for firmaet 

Monberg og Thorsen samt arkitektfirmaet 

Laursen, Århus, deltog, fik økonomiudvalget 

overdraget administrationsbygningen, der nu 

er klar til indflytningen, efter arbejdet på alle 

områder har fulgt den fastlagte tidsfrist. 

Selve overdragelsen fandt sted i den nye 

smukke byrådssal i anden etage, efter at de 

indbudte gæster i hallen var budt velkommen 

af sognerådsformand Jørn Hansen, og der var 

foretaget en rundgang i den smukke bygning. 

Overdragelsen blev foretaget af ingeniør 

Thorsen, der fremdrog spredte træk fra Vejen, 

som han har nær tilknytning til, og udtalte bl. 

a., at bygningen er bemærkelsesværdig ved, 

at fem kommuner har kunnet planlægge på en 

sådan måde, at der er skabt gode forhold at 

arbejde under. Bygningen er tillige en af de 

første, der er bygget efter fastprisprincippet. 

Det har været en god arbejdsplads, og jeg 

siger tak, fordi vi har måttet være med. Mit 

ønske vil være, at det også må blive en god 

arbejdsplads i fremtiden. 

Sognerådsforrnand Jørn Hansen takkede for 

bygningen både til Thorsen og arkitekt Laursen 

og udtalte, at der havde været et godt sam-

arbejde. Han sluttede med at udtale ønsket 

om, at borgerne måtte blive glade ved at 

komme her. 

 

Kæmner Henning Andersen takkede på kontor-

personalets vegne for den bistand og vejledning, 

man havde fået ved indretningen og rettede lige-

ledes en tak til sognerådet for den nye arbejdsplads, 

der muliggør, at man i fremtiden kan yde en bedre 

service overfor kommunens borgere. 

Arkitekt Laursen takkede for opgaven og udtalte, 

at bygningen var rejst i gode danske materialer, 

væggene er holdt neutrale, hvilket giver mulighed 

for anbringelse af god kunst, og sluttede med at 

takke for det gode samarbejde til alle sider, og 

endelig bragte direktør Rud Frederiksen, Phønix, en 

lykønskning. 

Billedet viser fra venstre ingeniør Thorsen, sogne-

rådsformand Jørn Hansen, arkitekt Laursen, sogne-

rådsmedlemmerne Føns Knudsen, Chr. Fischer, 

Aksel Jørgensen og Søren Jensen. Nederst ingeniør 

Thorsen på vej gennem den nye smukke kantine og 

et udsnit af det kommende skattekontor. 
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