
Hot or Not IB DUE KRISTENSEN, Billund (V)

Valgt til kommunalbestyrelsen i 1998. Siden 2007 borgmester i Billund Kommune, valgt for 
Venstre. Tidligere borgmester i nu nedlagte Grindsted kommune.  

Født: 1951 

Hjemby: født i Grindsted 

Uddannelse og civilt erhverv: uddannet blikkenslager i 1966 og kloakmester i 1972.  
Arbejdede fra 1977 til 2001 som selvstændig inden for entreprenørbranchen. 

Børneinddragelse
Vi vil gerne være børnenes hovedstad og lave en by i bør-
nehøjde, og det gør vi med inddragelse af børn. Vi lavede 
for eksempel en ny boligudstykning, hvor vi havde 1.200 
børn ude i løbet af en weekend til at give deres input til, 
hvordan de synes en bydel skulle være. Det fik arkitekterne 
med og skulle indarbejde i projektet. Vi vil utroligt gerne 
have denne her børneinddragelse, for hvis man er voksen, 
ser man anderledes på tingene, end hvis man er 1 meter og 
30. Børnene har nogle anderledes idéer.Bymidtens nye fremtid

Bymidten i Grindsted lider ligesom mange andre steder af, 
at butikkerne placerer sig et andet sted, og det gør, at selve 
centrum har flere tomme butikslokaler. Derfor er vi i fuld 
gang med at kigge på handelslivet i Grindsted og har sam-
men med handelsstandsforeningen fået lavet en undersøg- 
else af fremtidens bymidte, og nu er vi ved at søge fonde til 
projekter. Vi havde for eksempel en kort gågade, som stod 
lidt tom, inde midt i byen klos op og ned ad torvet. Den 
lavede vi om til et legeområde med klatrestativer og tram-
poliner og borde og bænke. Det viser sig, at det er blevet 
så attraktivt, at en søndag morgen kl. halv otte, da jeg var 
nede at hente rundstykker, og det var snevejr, der gik folk 
med deres børn og fejede sne af trampolinerne, så børnene 
kunne lege der. 

Vand og vækst
Vi ville egentlig gerne have haft noget vand. Nogle store søer eller noget kyst. Men nu ligger vi jo inde midt i landet, så det er 
lidt svært at få. 

Ellers ønsker vi os også vækst i befolkningstallet. Jeg tror, at vi alle sammen i hele landet godt kan blive misundelige, når vi 
ser på København, der har den store vækst på 10 % om året. Nu laver man udflytning af arbejdspladser, og så kunne der jo 
også godt blive lidt udflytning af indbyggere. 

Motorvej og banestrækning 
Vi har arbejdet på at få en motorvej ned forbi Billund i rigtigt 
mange år, og nu er vi så så langt, at der er kommet en 
VVM-undersøgelse. Vejdirektoratet kigger på en motorvej 
fra Give til Billund og så ned til Haderslev. Jeg tror, vi ligger 
på omkring 3 millioner turister i Billund, og vi har en masse 
arbejdspladser, så det betyder jo utroligt meget for os at få 
en motorvej, så vi stadig kan have vækst. Samtidig er der 
også sat en VVM-undersøgelse i gang om at fremme banen 
til Billund. Man regner med, at banestrækningen til Billund 
skal stå færdig i 2023. Og det er jo alt, hvad vi kan ønske os, 
at få både VVM-undersøgelse på motorvej og på bane. 

Ventetid på VVM
Det er dejligt, at VVM-undersøgelsen sættes i gang, men vi 
synes jo, at vi allerede skulle have det indviet. Vi synes godt, 
at det kunne gå lidt hurtigere. 

Mangel på arbejdskraft
En af vores største problemer er manglen på kvalificeret 
arbejdskraft. Det er faktisk ved at være en hæmsko for vores 
erhvervsliv. 50% af vores arbejdspladser besættes af nogle, 
der bor andre steder. Det er også en af grundene til, at det 
kunne være rart med en motorvej: så dem der kommer her 
for at arbejde, de kan komme nemmere hertil. 

Forureningen under Grindsted
Jeg er sådan set lidt ked af at sige det, for det er en dårlig 
historie set fra vores side. Men vi har noget forurening fra 
det, der i gamle dage hed Grindsted-værket, som ligger 
under Grindsted by. Der er ingen fare for dem, der bor der, 
men der er en fare for noget natur på længere sigt. 
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Af journalist Emilie Koefoed
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