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Aktiviteter siden sidste år..
Så er endnu et år gået i Lindved Lokalråd, igen et år hvor aktivets niveauet har været noget påvirket af
Corona, selv om fra midt på året var muligt igen at afholde forsamlinger, ser vi stadig tilbage på et år,
hvor det vi nok husker mest, er foreninger der ikke kan afholde de ting de gerne ville og hvor
fællesskabet har det svært.
Jeg personligt glæder mig til den dag, vi kan se tilbage på disse år med Corona og tænke på det
som en udfordring der skulle overvindes, men at vi kom stærkere ud på den anden side.
Tilbage kan vi se på et år hvor Lindveds vartegn ”affaldsbjerget” er helt forsvundet, når man kører forbi i
dag, er det for nogen svært at huske der har ligget ca. 300 tons plastik affald.
Området er som forvandlet og sprudler af aktivitet. Netop som det var ønsket... Tak til brdr. Plagborg for
at få kørt den i mål.
Vi kan også se tilbage på en sommer med lille byfest og åbningen af vores nye legeplads Young Town,
den er vi i Lokalrådet meget stolte af, tænk at det kunne lade sig gøre at samle så mange midler til et
sådant projekt, både skolen og Lindved Gymnastikforeningen har været dybt i lommerne, men også de
erhvervsdrivende og alle i andre foreninger der har givet bidrag til projektet. Tak for det til jer alle.
Legepladsen er i brug, og fremtiden bliver spændende med de næste to nye projekter i Young Town.
Også nye meget tiltrængte skilte til Skolen, Hallen, Sognegården og Lokalhistorisk er det blevet til, med
lidt snilde i økonomi planlægning.
Som i kunne høre i gennemgangen af vores regnskab tidligere, har vi et økonomisk godt fundament i
Lokalrådet, det giver os lidt muligheder for at adressere nogle af de udfordringer som ikke kan skaffes
midler til f.eks. driften i Tingparken og andre steder.

Vision fremadrettet i 2022
Vores udfordring med at Kommunen ikke prioriterer Lindved, har være et gennemgående tema over
året, vi har ringet og skrevet og gjort alt vi kunne, for at gøre de voksne inde på rådhuset
opmærksomme på, at vi er et lokalsamfund, som godt nok ligger i kanten af kommunen, men vi VIL
mere og vi skal fremad, og vi vil udvikle os som område, by og lokalsamfund.
Derfor har vi i lokalrådet bl.a. arbejdet målrettet på at få flere byggegrunde og lejeboliger til byen. Samt
få udnyttet de lejeboliger som er i byen, og ikke har været udlejet på bedste mulige måde.
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Både i det nye område Lindehaven med lejeboliger, som er helt udlejet, allerede inden de sidste huse er
færdigbygget og den nye kommende udstykning på Tykmosevej, som endelig er kommet i gang, efter
forslæbende sagsbehandlingstid.
Begge hjælper Lindved med den udvikling som vi gerne vil hen imod, men vi mangler den store plan, så
vi alle og kommunen, ved hvad retning vi gerne vil henimod, vi skal have mere erhverv til byen, store
som små, og også gerne et pizzasted, også selv om eksperterne siger at kundegrundlaget er for lille, det
er vi dog i lokalrådet ikke helt enige med dem om. Vi skal have mange flere byggegrunde, og lejeboliger
både til børnefamilier, men også boliger til ældre borgere og små familier. Det arbejder vi stadig på. Vi
bliver aldrig færdige med vores ambitioner i Lokalrådet. Når vi har nået et mål, så finder vi på et nyt.
Men fremtiden i henhold til udviklingsplanerne og hvad vi skal i Lindved ser lys ud. Vi har været heldige
at vinde Kommunens konkurrence på at få lavet udviklingsplaner for hele Lindved og omegn, takket
være Hans Weber og hans sublime evne til at formulere en skrivelse til offentlige myndighed.
Første møde foregår på onsdag d 26. januar, og vi ser meget frem til at starte processen op - og sammen
med hele Lindved, lave udviklingsplaner, hvor dem som ønsker det, har mulighed for at blive hørt og
være en del af processen.
Vores ekstra mand i forretningsudvalget, Ditte, har efter et års tid som kasserer, valgt at overdrage de
økonomiske tøjler til Alice, som har henvendt sig til lokalrådet og spurgt om vi kunne bruge noget hjælp,
det kan vi og velkommen til Alice, vi er sikre på at vores økonomi er i gode hænder hos dig.
Husk at Lokalrådet altid gerne vil have flere ildsjæle, som har lyst til at arbejde sammen med os om at
udvikle vores samfund.
Til sidst vil jeg gerne takke Hans Weber, Aage Poulsen og Ditte Fabrin, uden jer til at samle trådene og
tage teten på opgaver, ville vi stå et helt andet sted end vi gør i dag.
Og jeg vil igen takke for hvervet som formand i det forgangene år, fremtiden ser spændende ud for
Lindved og i Lokalrådet, vi er en samling af gode folk der har et fælles mål og nogle gode ideer.
Det var så formandens beretning, og jeg vil sige tak til alle der deltager i Lokalrådet og er en del af vores
lille samfund i kanten af Hedensted kommune.
/M Max Matthäi – Formand Lindved Lokalråd.
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