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Den mægtige sten kommer ikke nok til sin ret i dag, mener politikerne i teknisk udvalg. Nu skal der laves et for-
slag til at føre pladsen omkring stenen tilbage til det oprindelige. (Foto: Ludvig Dittmann)

Området ved
Fr. d. VII's sten
i Vejen skal gø-

res pænt.

VEJEN: At området ved den
imponerende Frederik
d. VII's sten i den nordlige
del af Vejen langt fra er
smuk, kan der næppe føres
lange diskussioner om.

Pladsen står nu til en reno-

Plads skal blive
som i gamle dage

vering . en forskønnelse. Poli-
tikerne i teknisk udvalg be-
sluttede i gåt, at der skal ud-
arbejdes en detaljeret plan
for, hvordan pladsen kan blive
pænere.

Ideen er, at området om-
kring stenen skal føres tilba-
ge til det oprindelige. Pladsen
har fra gammelt tid været et
midtpunkt i den gamle Vejen
landsby. Forslaget, der nu
skal udarbejdes, går ud på at
lave en trekantet grønning
omkring stenen, så den bliver
fremhævet.

Vej-forløbet ændres, så det
er som de gamle landeveje.

Det vil sige, at Borgergade
skal føres ud i Frederik
d. VII's gade i en lige linie,
der er ligesom det tidligere
landevejsforløb. Indkørslen til
Borgergade nu deler pladsen
op, så det fjernes og i stedet
laves en indkørsel langs skel-
let til plejehjemmet Egely.
Det bliver dog ikke egetræer,
men lindetræer, der skal
plantes langs grønningen.

- Vi mener, den her løs-
ning kan gøre pladsen pæne-
re. Faktisk kan den kun blive
pænere, for vi må nok ind-
rømme, at vi har forsømt den
del af byen noget, siger for-

manden for teknisk udvalg,
Martin Obeling (S).

Et overslag over prisen for
ændrinlerne af området lyder
på 100.000 kr. plus udgifter
til træer. Men den opgave bli-
ver ikke udliciteret, fortæller
Martin Obeling.

- Der skal bl.a. plantes,
lægges fliser og asfalteres.
Hvis det skulle ud i licitation,
skulle det deles op, og det fin-
der vi uheldigt. Så det bliver
kommunens egne folk, der
skal sørge for forskønnelsen
af den historiske plads, siger
udvalgsformanden. øst



Baslund
er navnet
Nyt boligområde
i Askov.

ASKOV: Baslund. Det bliver
formentlig navnet på det nye
boligområde i Askov. Dermed
er det Askov Bylaug, der får
lov at bestemme, hvad det
nye område bag plejehjemmet
Birkely skal hedde.

I går indstillede teknisk ud-
valg, at den del af udstyk-
ningsområdet, der får adgang
fra Maltvej, det er det, der
bygges først, skal hedde Bas-
lund.

Skovene nordfor områder
hedder Baslund, og Chr. IV's
matrikel samt udskiftnings-

kortet over Askov bys jorder
fra 1794 fortæller, at områ-
det blev kaldt Baslund Blok-
ke. Det er også det navn, mu-
seet på Sønderskov derfor
har foreslået til området, men
det mener Askov Bylaug er
for tungt og langt et navn.
Det giver politikerne i teknisk
udvalg altså bylauget med-
hold i.

Bylauget har desuden fore-
slået, at den øvirge del af ud-
stykningsområdet, d6t, der
formentlig får udkørsel til
Estrupvej, skal bære navnet
Heden. Dette fordi området
tidlgiere l{ hen som hede og
på samme gamle kort har be-
tegnelsen Nør-Heden.

Men det navneforslag bli-
ver der endnu ikke taget stil-
ling til. øst


