KONTAKT INFORMATION

Ve j lb y S og ns
B e b o er fo r en in g

Eksempler på forskønnelsesprojekter:
Egeskov Torv—beplantning og bænke m.m.

Mail:

Skiltning af lokale stednavne
Stiforløb fra Nedre Høllvej til Slusen

kontakt@vejlbysogn.dk

Borde og bænke rundt i sognet

Vejlby Sogn
Fredericias Skønne Forpost
mod Nord

Gadelys til FDF Skovhytten
Trafiksikring ved Bøgeskov skole:
Renovering af parkeringsplads til cykler og flyttet skolens
indgang, busskure, hegn og fortov langs halvej m.m.

Med de 5 landsbyer

Beplantning ved Egeskov Brugs
Cykelstiprojekt Egeskovvej, Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
Forskønnelsespris til uddeling hvert andet år

Sæt dit fingeraftryk
på fremtiden.

www.vejlbysogn.dk

Vejlby
Egeskov
Bøgeskov
Trelde
Østerby

Meld dig ind i Vejlby Sogns
Beboerforening.
Tilmelding sker ved at sende
mail til kontakt@vejlbysogn.dk

www.vejlbysogn.dk

VEJLBY SOGN
I Vejlby Sogn har vi Børnehuset til vuggestue
og børnehavebørn, vi har skole til og med 6.
klasse, hvorefter børnene skal til overbygningsskole i Fredericia.

Vejlby Sogns Beboerforening har eksisteret siden
november1998.
Foreningen forsøger på bedste måde, at varetage
Vejlby Sogns interesser. Vi fokuserer på, at det er
et landsogn, hvor man skal tage hensyn til, at udbygning skal foregå på så lempelig en måde som
muligt.
En gang om året—sidst i november—holdes der
generalforsamling, hvor aktuelle emner tages op,
og debatteres med de fremmødte medlemmer.
Beboerforeningen har været den instans, der sørge-

Vi har et rigt foreningsliv: TGI Gymnastik og
Idrætsforening, FDF, Forsamlingshus,
KROLF, Bådelauget Bøgeskov, Vejlby Sogns
Jagtforening og mange flere foreninger.

Vejlby Sogn strækker sig fra kanalen ved Rands Fjords
udløb mod Vejle Fjord til Ryttergrøften (syd for Ydre
Ringvej) mod syd, og fra Fårbækken i vest til Trelde Næs
i øst.
Vejlby sogn har af 5 landsbyer:
Fra Vest mod Øst: Vejlby, Egeskov, Bøgeskov, Trelde og
Østerby. Indimellem er der opstået en del små stednavne.

de for, at ansøge om midler fra kommunens forskønnelsespulje, da den eksisterede.

Her er en aktiv kirke, og den aktive museumsgård Kringsminde.

I Vejlby Sogn er du tæt på naturen med flere gode strande og det naturskønne Trelde Næs.

Beboerforeningen står for vedligeholdelse af etablerede projekter og beboerforeningen er samtidig
kontaktled til Fredericia Kommune i forhold til
anlægsprojekter og lokalplanlægning.
Af forretninger har vi Daglig Brugsen i Egeskov, Campingpladsen på Trelde Næs , Pizza
og Steakhouse i Bøgeskov, Cafeteriaet i Bøgeskovhallen, mindre boder, der sælger frugt
og grønt m.m.

