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Dagsorden for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd 
mandag den 16. februar 2015 kl. 19.00 på Høj-
toften. 

Referat 

 
1. Valg af ny referent. 
 

Anne Dorte Skov er flyttet til Øster Snede, så 
hun udgår af rådet. 
Hans blev valgt til referent. 

2. Status på nedsættelse af et ”Skovudvalg”, 
der sammen med beboerne på Thyras Væn-
ge 2 planlægger og evt. udfører rydning af 
ukrudt og etablering af stiforbindelser i 
”Lindvedskoven” (Aage P., Arne H.) 

Beboerne vil gerne samarbejde. De holder et mø-
de mhp. planlægning af indsatsen. 
Træerne er ikke rigtig kommet i gang, så det ser 
skidt ud. Kommunen vil godt sætte stierne af i 
terrænet. Det bliver ”trampestier”. 

3. Status fra arbejdsgrupperne 
 

a. Multibaneudvalget (Hans W. 
, Jens Henrik, Aage P.) 
 
b. Stiudvalget (Birgith H) 

 
 
 

c. Trafikudvalget (Arne B., Søren E.) 
 
 
 
 
 
 
d. Markedsføringsudvalget (Bent P.) 
- Markedsføringsplatform for at øge salget 

af grunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udvalget får sammensat en gruppe af interessen-
ter til kravspecifikation. 
 
Der er lavet 6 nye spots med QR-koder. Der er 
nu 17 i alt. Udvalget vil forsøge, at finde gamle 
fotos af spots’ene. 
 
Søren har lavet et forslag til placering af gåfelter. 
Skal kombineres med hævede flader e.a.  
Lene Lingleff har skrevet, at gåfelter giver en 
falsk tryghed. 
Søren tilpasser sit brev efter Lenes, og sender det 
frem på vegne af Lokalrådet. 
 
Bent tvivler på, at skilte ved vejene har nogen 
virkning. Han mener, at folk søger bopæl efter 
kriterier, som ikke har med skiltning at gøre. 
 
Har overvejet LED-skilte ved indfaldsvejene. 
Kræver økonomi/mandtimer til drift og pasning. 
Jens (skolebestyrelsen): Prisniveauet på grunde i 
Lindved er væsentligt højere end i øvrige byer i 
kommunen. Kan man få kommunen til at revide-
re/udligne priserne? 
Bent oplyste, at byggemodningen, herunder også 
skovplantningen er indregnet i grundpriserne. 
Fremover vil Kommunen være mere selektiv 
med, hvor der bliver udstykket. Her står Lindved 
formentlig godt. 
Aage foreslår, at skiltet fra udstykningen skal 
kopieres ned til dammen ved Lindved Tværvej. 
Aage tager sig af opsætning af nyt skilt. 
Roger foreslog at skiltet kunne komme op ved 
Plagborgs. 
 
Kik FB ”Grund i Voel” 
 
Agersbølparken 2 bliver formentlig byggemodnet 
til august. 

https://www.facebook.com/grundivoel?fref=ts
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e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin) 

 
Udvalget tager snart fat på planlægningen.  
Lilian Roger og Kelvin (formand). 

 
4. Lindved Skole. Hvad kan vi gøre for at øge 

elevtallet? (Jens Colberg-Larsen) 
 

 
Renoveringen har en uklarhed mht. om skolen 
skal rumme en overbygning i fremtiden. Der ven-
tes at være en plan klar inden sommer. Renove-
ringen skal være afsluttet i 2017. 
Skolen ønsker en indsats for markedsføring. 
Aage nævnte, at kommunens øvrige skoler gør 
meget for at markere sig med nogle særlige til-
bud/fag. Aage foreslår, at Lindved Skole skal 
tilbyde undervisning i tysk og engelsk på højni-
veau; det er der ikke nogen af de andre skoler, 
der gør. Skolen skal selv gøre noget for at mar-
kedsføre sig. Skolen kan offentliggøre sine ar-
rangementer i Tørring Folkeblad, VAF og Hor-
sens Folkeblad. 
 

5. Møde i Det Fælles Landdistriktsråd 27. no-
vember (Jens Henrik) 

Jens Henrik og Aage var til mødet og præsente-
rede vores planche og film. Vi fik en 3. plads og 
10.000 kr. Vi havde fortjent bedre. 

 
6. Regnskab for 2014 (Aage Poulsen) 
 

 
Aage fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. 

7. Kort opfølgning på spørgsmål til teknisk 
udvalg ved borgermødet i november (Jens 
Henrik) 

Tilbagemelding fra Lene Tingleff blev gennem-
gået og omdelt. 

 
8. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser. 

 
Lindvedkalenderen – der mangler input om ar-
rangementer, som skal med i kalenderen. 
Indmeldinger til Lillian inden 1. november. 
Vi tager det med på kommende års september-
møder. 
Kommunen vil sætte busskure i produktion efter 
Arnes model. 
Søren Ekstrøm er ny repræsentant for antenne-
foreningen. 

 
9. Evt. herunder fastsættelse af tid og sted for 

næste møde. 

 
Arne tilbyder at plante nogle træer i hundesko-
ven. Det blev godt modtaget. 
 
Næste møde er  
mandag den 23. marts kl. 19:00 på Højtoften. 

 
 



15. februar 2015

Fra 

Sindbjerg Sogns Lokalråd 

Kontaktperson: Søren V. Ekstrøm, Kjærmarksvej 4, Lindved, 7100 Vejle 

Email: soeren@ekstroems.net  

Tlf.: 20459142 

Til Hedensted Kommune, Infrastruktur og Transport. 

Emne: Anmodning om etablering af fodgængerfelter i Lindved. 

Som I formodentligt er bekendt med, er Lindved infrastrukturmæssigt indrettet således at 

byens mest trafikerede vej, Gammel Landevej, deler byen i den vestlige del. Til tider 

observerer vi i byen både hurtiggående og tung trafik på netop denne vej. Sagen er den, at 

en meget stor del af byens institutioner og rekreative tilbud til vores børn (bl.a. skolen, 

SFO’en, idrætsforeningen, sognegården, børnehaven, adskillige dagplejere samt vores 

park med den nyetablerede legeplads) ligger på den ene side af Gammel Landevej, 

hvorimod langt størstedelen af byens børn bor på den anden side. Se oversigtskortet 

herunder: 

Som det ses på tegningen er det tydeligt at en meget stor del af byens borgere, er nødt til 

at krydse Gammel Landevej, for at komme til de førnævnte etablissementer. Lindved 

Skole har flere gange været ude med opfordringer til forældre om ikke at køre børnene til 

UDKAST
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skole i bil, idet Gammel Landevej ofte er meget trafikeret ved skoletid, og at vejene ved 

skolen ikke kan bære det, hvilket skaber farlige situationer for fodgængere og cyklister. 

Men som det er nu kan vi i lokalrådet sagtens forstå at mange forældre ikke har mod på at 

sende deres små skolebørn alene på gåben til skolen og idrætsforeningen, særligt i de 

mørke perioder. Gammel Landevej er simpelt hen for trafikeret, og trafikken er for tung og 

for hurtig. 

 

Derfor foreslår vi etablering af tre fodgængerfelter i Lindved, som anført på tegningen 

herunder (i prioriteret rækkefølge!):  

 

 
 

Såfremt ovenstående fodgængerfelter blev etableret, ville byen blive ’bundet’ langt bedre 

sammen set fra fodgængerens synspunkt, hvad enten vi taler børn, unge eller ældre. 

 

Vi er klar over at riget fattes penge, og at der næppe er en stor pose penge til den slags, 

men vi håber meget at projektet kan komme på tale, da det har indflydelse på mange 

borgeres sikkerhed, og ikke mindst følelsen af tryghed når særligt de små skal sendes 

afsted i trafikken de første gange. Og da et fodgængerfelt jo i princippet spænder lige fra 

en ’low budget-version’ udelukkende med striber på vejen og skiltning til et større oplyst 

felt med fartbump og blinklys, mener vi at dette kan etableres for ganske lidt økonomi. 

 

Vi er klar over at fodgængerfelter i Lindved tidligere har været på tale, men blev forkastet. 

Sagen ønskes genoptaget med et frisk syn på sagen. 

 

På forhånd tak.  



På borgermødet i Lindved den 7. november var der flere konkrete ting oppe at vende. Jeg 
forsøgte at samle lidt op på det og har efterfølgende snakket med forvaltningen. Jeg har her 
skrevet spørgsmål - og svarene med rødt. Håber det er tilfredsstillende med svarene. 

Generelt er fortove i dårlig stand mange steder i byen. 
Du, lager vi l~tJer:de fTemaoretlet. Fortove Gg boligvejP i l1ele kc.·mmunen hc..r ikke væn:t 
prioriteret højt i en del ar, hvor vi har haft store øhonomisl<e udfordringer. Vi har et eftersia"c, 
n1en vi er opmærl-:solT'me på, at der er et stort behov i Lindved, 1sær i den nordlige ende af 
bven. Det vil o live behandlet i teJ. ni s k udvalg i løbet af 20 l S- men sammen med ønsker fra 
mangP andre bysamfund. 

Ønske om separat~ kloakering. 
Be,1andles politisk J spildevandsplanen. Lindved er ikke med 1 den spildevandsplan, der 
arbejdes politi~ k P d fra i øjeblikket. Der er en hensigt~erkJæring om, at der senere skal 
separatkloakeres j Lindved. Prioritering foregår ud fra f?glige vurderinger. 

Der bør være et skilt med byggegrunde til salg. 
Vi undersøger nærmere, om det kan Jade sig gøre med skiltning, så man kan se, at der er 
byggegrunde til salg. 

Byen er i foråret blevet lovet to bænke, vist nok ved Torvet. Der var nogen før, men de blev 
fjernet, og kommunes folk sagde, at der ville komme nogle nye. 
De bliver sat op til foråret. 

Rundkørsler, hvem har ansvaret for at de holdes pæne? 
Kommunen erkender, de ser noget misvedligeholdte ud. Rundkørsler og tilstødende veje er 
kommunale og kun til- og frakørslesramper til motorvejen ligger som statslige. 
Vejdirektoratet mangler dog at etablere noget beplantning på rundkørslerne, det vil vi sørge 
for at holde dem op på i foråret. Når beplantningen er udført overtager kommunen 
rundkørslerne og får dem ind i vores normale drift 

Afklaring på stisystem ved AgersbøJ ønskes. 
Her tales om den sidste deJ af stien der mangler fra den eksisterende sti i AgersbøJparken til 
Agersbølvej. Man var urolig for, om stien bliver etableret i forbindelse med byggemodningen 
af arealet langs AgersbøJvej (matr.nr. 41) 
Der er lavet ioka1plan for arealet og J §S Veje, stier og parkeringsforhold, står der at stien in cl. 
en stiadgang til byggemodningen skal etableres og udlægges i en bredde på 4 m i princippet 
som kortbilag nr. 2. Privat udstykker kan derfor ikke undlade at etablere stierne, når 
udstykningen gennemføres. 

Belysning rasteplads ønskes. 
Vi har overtaget "rastepladsen", som fungerer som pendlerplads på det areal, der ligger ud 
mod Viborg Hovedvej. Der er belysning på pladsen, dog 'kun' lave pullerter. 

Problemer med kloakvand v. Møllevænget, når det regner meget. Vandet stiger op. 



Det el sådan, at en grundejer selv er forpligtet tiJ a1 besl·ytte ~i[ mod opstuv.1ing 1 kælder. 
Detrc kan løses ved installering af en pumpebrønd eller højtVcl'1dslukke. Hede·1sted 
Spildevand skal sikre, at der kan anedes spildevand fra stueplan. Lindved er fælleskloakeret 
og en separ.8tkloakering vil kunne løse problemet i det omfang der ikke er regnvandsafløb h·a 
kalderniveau (i kælderskakLen f.eks.)- i disse tilfælde vil der stadig skulle sikres mod 
opc:tuvning (dog vil der kun konme regnvand i kælderen ved opstuvning). 

Men man bør henvende ~ig til HSPV om særlige forhold, der gør sig gældende. 

Gl. Landevej 26, her er et forhenværende brød udsalg, nu lukket, som skæmmer bybilledet 
De1 er lavet Jokalplan for gru.nden på bagg1 und af et konkret projekt fra privat bygherre. De11 
omtalte tilbygning hvor der var brødudsalg ud mod GI Landevej, skulle fjernes for at skabe 
plad<> til ny vej adgang, men det s bl ske i forbindelse n ed byggeriet og ikke nødvendigvis 

før/nu. 

Ved begge indkørsler til Højtoften fra Gl. Landevej er der store huller i asfalten. 
De omtalte huller bliver lappet. 

Der var ønske om fodgængerfelt ved skole og børnehave, Gl. Landevej, da der færdes rigtigt 
mange børn og unge her. Stort ønske om at øge trafiksikkerheden på dette sted. Det har været 
fremme før, men behovet er ikke blevet mindre, og der var ønske om at kommunen kunne 
presse på. 
Vi har lavet trafikmålinger der viser, at der ikke er de store problemer med hastigheder på 
strækningen. Gl Landevej var med i besigtigelses runden ved udarbejdelse af 
trafiksikkerhedsplanen, hvor krydset Sindballevej/GI Landevej er medtaget i bruttolisten som 

lokalitet. 
Vores politik er som regel, at vælger vi fodgængerfelter, skal de etableres i forbindelse med 
andre tiltag. Det kan f.eks. være hævede flader. Kan skabe falsk tryghed for de små 

skoleelever. 

Venlig hilsen Lene TingJeff 



Regnskab for Sindbjerg Lokalråd 2014 
Lindved Sognegård 

Lindved Gymnastikforening 

Sindbjerg Menighedsråd 

Lindved Sognegård 

KFUM spejderne 

Indre Mission 

Lokalhistorisk 

Hedensted kommune 

Hedensted kommune 

... 

=500.oo" 

=500 00" l 

=500 00" l 

=500100" 

=500 00" l 

=2000.00" 

=150351oon 

Hedensted kommune ""~:'.t.;~-., i' <X_;"?·< ... =1483,00" 
Xt er,~ . .-(<vC';IA ~v~ '--" 

Lindved Hallen '~· ' r· :!500,00" 

Hedensted kommune 

Overskud for Parkens dag 

Lokal mødets indtægt 

=13000ioon 

=2863,00" 

=4284,50" 

Hedensted kommune /-(4/~-~./. .. /t·(. /n~. ; . .. ,~'4500100" 
l 

Hedensted kommune 

Hedensted kommune 

Rente af indestående 

Indtægter i alt 

=63000,00" 

=10000100" 

=14 25" l 

=120179,75kr. 
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Udgifter: 

Gårdbutik Sølund 

Dansk Skovudstyr 

Gave til H.C Brugsen 

Gave til H.C. Brugsen 

Tryg forsikring 

Pæretræ 

Sikkerleg 

Ex p o 

Hedensted trælast 

Ulla Hvejsel Video 

Don g 

Udlæg Birgith H 

Jydske Medier 

Grafik fabrikken (hundeplakat) 

Hedensted Bog og Ide 

'~ Minus Parkens Dag 

Bog og Ide 

T de 

Jydske Medier 

Gave til Ernst 

Jydske Medier 

Lindved Sognegård 

Naturstyrelsen 

Nørup Planteskole 

- f 

=4826,25" ~;1' ..A-J~~<-/~ 

=3000,00" 

=224,95" 

=199,95" 

=730,88" 

=270,00" 

=4702,00" 

=810,00" 

=1157,50" 

=13000,00" 

=1421,25" 

=393,07" 

=613,75" 

=1250,00" 

=209,45" J,.. , "' r k~~A-- ..... 
=750,00" 

=1045,00" 

=613,75" 

=142,00" 

=1787,50" 

=6400,00" 

=14056,25" 4'u.--y /~( 4-(.·_p-._. 

=650,00" 



Overført til Uldums lokalråd 

P.E.Andresen 

Udgifter i alt 

Indtægter i alt 2014 = 120179,75kr 

Udgifter : 92190,90kr 

Overskud 2014 · :: 27988,85kr 

Beholdning 1 januar 2014 -::: 25697,93kr 

Overskud 2014 :: 27988,85kr 

Ny behold.31/12 2014 · ; 53686,75kr 

=31500,00" 

=2062,50" 

lindved den lO.februar 2015 

Kasserer Revisor 

Aage Nygård Poulsen Irene Kristensen 
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