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Lindved Lokalråd arbejder for at fremme udvikling i Sindbjerg Sogn i Hedensted
Kommune. Lokalrådets formål er at skabe sammenhold, identitet og trivsel blandt
borgere i samfundet ved at arbejde på baggrund af ønsker fra borgere, foreninger og
områdets erhvervsliv. Lindved Lokalråd koordinerer og driver udviklingsaktiviteter på
tværs af Lindved by og området omkring i tæt samarbejde med Hedensted Kommune.
I Lindved Lokalråd arbejdes der målrettet for, at Lindved fremstår som en attraktiv by.

Baggrund

Lindved er en lille by tæt på Vejle og en del af Hedensted Kommune, som ligger i
Østjylland. Lindved er en by med knap 1.400 indbyggere, skole, daginstitution, indkøb,
idrætshal og et aktivt foreningsliv, dog har byen ikke et udendørs samlingssted og
aktivitetsområde for børn og unge.
Young Town – Lindved er et ambitiøst projekt, som har til formål at etablere et nyt
aktivitetsområde og samlingssted for børn og unge i og omkring Lindved. Med Young
Town – Lindved ønsker Lindved Lokalråd at bidrage til leg, læring og udendørs aktiviteter
for hele lokalsamfundet - centreret omkring byens midte, den nyrenoverede skole, hallen
og byens Forsamlingshus – Lindved Sognegård.
Young Town – Lindved skal skabe nye muligheder for samvær, trivsel, fællesskaber og
aktiv udfoldelse for børn, unge og familier i Lindved og omegn.
Med projektet Young Town - Lindved ønsker Lindved Lokalråd at skabe de bedst mulige
rammer for byen og områdets familier via aktivitetstilbud og opholdssteder tiltænkt
forskellige målgrupper.

Mål og målgrupper

Målgruppen for Young Town Lindved er børn, unge og familier i hele lokalområdet.
I Lindved bor der knap 1.400 mennesker, og i Sindbjerg Sogn er der knap 2.000 indbyggere. Lindved Skole har 400 elever, og ca. 90% af disse er borgere i Lindved by.
Lokalområdet i og omkring Lindved består bl.a. af mange familier med børn og unge.
Young Town – Lindved skal være tilgængeligt for alle, hvorfor blandt andet Lindved
Gymnastikforening, Grejs/Lindved spejder og Lindved Skole også vil kunne have stor gavn
af faciliteterne i forbindelse med deres aktiviteter – og få nye muligheder for fysisk og
aktiv udfoldelse. Området vil samtidig være tilgængeligt for udflugtsture for familier fra
hele oplandet, der søger muligheder for leg og udfoldelse.

Samarbejdspartnere

For at projektet kan lykkes, er det vigtigt at have gode og tætte samarbejdspartnere.

For Young Town – Lindved er Lindved Gymnastikforening, Grejs/Lindved spejderne,
Erhvervslivet i Lindved, Lindved Skole og Lindved Sognegård vigtige samarbejdspartnere,
hvad angår udvikling af projektet og fremadrettet udnyttelse og drift af anlægget.
Gymnastikforeningen er en vigtig sparringspartner i forhold til at skabe et aktivitetsområde, hvori foreningen kan udvikle egne aktiviteter og tilbud, og desuden er der
indgået en helt afgørende aftale med Lindved Skole om at overtage driften af anlægget
efter etablering.
Der er stor lokal opbakning til projektet, og vi har konkret indsamlet interessetilkendegivelser fra følgende: Lindved Sognegårdsforening, Forpagter for Lindved Sognegård,
Søren Riis, Lindved Gymnastikforening, Lindved Hallen, Lindved Skole og SFO samt
nybyggerkvarteret Lindved Skovby.

Projektet

Projektet Young Town – Lindved består af flere områder, der vil indbyde til forskellige
aktiviteter og fællesskaber. Der skal være et område til sportslig udfoldelse bestående af
beton-skaterbane, multibane, pannabane et parkourområde, hvor både skolen, gymnastikforeningen og alle byens borgere kan inddrages, konkurrere og udfordre hinanden i
aktiv udfoldelse.
I midten af det hele vil ”Lindved-tårnet” – et kæmpestort legetårn, som både mindre
børn og unge kan boltre sig på og lade sig udfordre igennem – være at se.
Der skal også være et interagerende og afslappende område, hvor der kan tages et hvil i
hængekøjer, leges i sandkasse, snurres i karusseller eller vippes på vipper med venner og
veninder. Bagved skolen skal der være et samlingssted, hvor familier kan spise madpakker om lørdagen, unge kan samles og høre musik fredag aften uden af være til gene
for naboerne, samt hvor familier kan mødes og grille og meget mere.
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arena

Pannabane (Ø6m – 8 Kantet)

Skitse er på tegnebrættet

Samme stil som multibane (Gummi / asfalt underlag)

Skaterbane - Bane både for små og større
Skateboard, løbehjul og BMX

Parkour & Street Wotkout
på gummiunderlag

Opholdsområder & hængekøjer

pladsen

Stor sandkasse & kæmpekarrusel

Vippy vippe & Swingo karrusel

Legetårn

“Lindved Tårnet”

Karrusel & svingredskaber

Kæmpe karrusel med plads til 25 børn
og en tornado karrusel som børnene
kan svinge sig i

strædet

Hængekøjer

Viper gynge

Trampoliner

Trekantet hængekøje
Nylon net med taifinkant

4 stk.

Koldbøttestænger

i tre forskellige højdeniveauer

skoven
Gyngestativer
6 gyngepladser

Hængekøjer
3 stk på solper

Rør rutchebane

9 meter lang, talerør i hver ende

Ninja Warrior Bane

Forhindringsbane i 2 sværhedsgrader

haven
Røghat

Inspiration
Bålhytte & skur

Bålhytte opføres i samarbejde med de unge

Opholdsområde

Ophold omkring træ og bænkesæt

