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Møde i Lindved Lokalråd 
mandag den 19. september 2022 kl. 19:00 i 
Sognegården 
 
 
 

 Deltagere: 
Antenneforeningen, Rene Weiss 
Aamand 
Dagli’ Brugsen, Bodil Bangsgaard 
Erhvervsdrivende, Karl Erik Plagborg 
Eventyrhaven, Nicolai Jensen 
KFUM Spejderne, Anders Havreballe 
Landbruget, Aage Poulsen 
Lindved Gymnastikforening, Hans 
Weber, Næstformand og referent 
Lindved Hallen, Kasper Commerou 
Pedersen 
Lindved Skolebestyrelse? 
Lindved Sognegård, Erik Nielsen 
Lindved Vandværk, Lars Bering 
Lærkegaard 
Lokalhistorisk Forening, Jens 
Palmelund 
 

Missionshuset, Leif Andersen 
Sindbjerg Kirke, Poul Helgesen 
Sognegårdsforeningen,  Carl Johan 
Nyborg 
Medhjælper, Alice Tørnqvist, 
Kasserer 
Medhjælper, Arne Henriksen 
Medhjælper, Kurt Lundstad 
Medhjælper, Irene Kristensen, 
Revisor 
Medhjælper, Jannie Andersen 
Medhjælper, Karsten Østergaard 
Medhjælper, Kelvin Guldberg 
Medhjælper, Mads Sørensen 
Høvenhoff 
Medhjælper, M Max Matthäi, 
Formand 
 

 Dagsorden Referat 

1.  Konstituering: Valg af 

• formand,  

• næstformand,  

• sekretær og  

• kasserer, samt en repræsentant til 
det Fælles Landdistriktsråd 

 
Genvalg til alle poster. 

2.  Udviklingsplan for Lindved. (Max) Max: Planen er et fint katalog over 
handlemuligheder for Lokalrådet. 
 
Sindbjerg Kirke har ikke de store 
kommentarer til udviklingsplanen - 
bortset fra der ikke rigtig er kommet 
noget med der peger på evt. 
muligheder for at binde by og kirke 
bedre sammen visuelt eller lignende. 
 
Aage har talt med ejeren af 
Birkegården. Ejeren vil ikke sælge. 
 
Man kunne lave en fælles arbejdsdag 
med henblik på at få forskønnet byen. 
 

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
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Kan man bruge radioforretningens 
vindue som opslagstavle? Aage 
undersøger det. 
 
Fællesantennen vil sætte en 
elektronisk infotavle op ved Brugsen. 
 
Rettelser til udviklingsplanen: 
S. 20 og 40: Tingparken, udvidelsen 
af denne samt forbindelsen til skolen 
skal benævnes Tingparken. 
Parken omkring Allesdam skal 
benævnes Allespark. 
S. 50: Blå kasse. Første afsnit handler 
om udvidelse mod sydvest, og andet 
afsnit om sydøst. 

3.  Byudvikling (Aage/Max) Lokalrådet holder jævnligt møder med 
Vækst og Klima samt Planafdelingen 
for at få gang i byggemodninger.  
Vi presser politisk, gennem private 
aktører og pressen. 
 
Lokalrådets mål er, at vi om 10 år er 
2.000 indbyggere i byen. Skolen og 
børnehaven har kapaciteten. 
Byggemodningen ved Tykmosevej 
forventes påbegyndt til oktober. 
 
Når byen ikke vokser, så skyldes det 
at Kommunen ikke investerer i nye 
udstykninger af byggegrunde i vores 
ende af kommunen. 
 
I 2010’erne var undskyldningen at 
man afventede en grundvands-
kortlægning. Nu er undskyldningen, at 
man ikke kan skaffe personale til 
Planafdelingen. 
Efter kommuneplanprocessen er 
undskyldningen at man afventer en 
byvækst(bakspejls)analyse, som 
viser, at der ikke er sket nogen 
byvækst i Lindved. – Og det kan vel 
ikke overraske når der kun er lavet en 
ny lokalplan (Tykmosevej, 6 parceller) 
siden Tørring-Uldum lagde planen for 
Thyras Vænge, som nu er udbygget. 

4.  Fjernvarme i Lindved (JP) Projektet kører som planlagt.  
Der kommer prislister til oktober. 
Derefter kommer der invitation til et 
borgermøde i uge 43.  
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Det er uvist, hvornår anlægget kan 
etableres, men man regner med at 
kunne påbegynde gravningen i 2023, 
hvis man kan skaffe materialer. 
 
Statstilskuddet pr. enhed har været 
20.000 kr. Puljen er imidlertid tømt, og 
det er usikkert, om der kommer flere 
penge til puljen.  
 
SIDSTE NYT (JP Finans 20220923): 
Fjernvarmepuljen bliver øget med 150 
mio. kr. i år og 100 mio. kr. i 2023. 
Puljen til afkobling af gasnettet hæves 
også med 35 mio. kr. og der afsættes 
25 mio. kr. til puljen med 
etableringsstøtte.  

5.  Young Town – Lindved Status (Max) Hæng ud området er klar på nær 
nogle bord/bænke. 
 
Der har været knas med 
kommunikationen med leverandøren. 
 
På grund af prisstigninger er der ikke 
blevet råd til fliser i bålhytten. Det må 
komme. 
 
Bålhytten bliver brugt rigtig meget. - 
Så meget, at vi har overvejet booking. 
 
Skaterbanen står og hæder op. Den 
må ikke bruges før den er meldt klar 
fra leverandøren. 
 
Pannabanen har været færdig et år. 
 
Der mangler noget belysning og 
retablering af omgivelserne.  
 
Den officielle åbning er 1. oktober  
kl. 10 – 15. 
 
Skolen har videoovervågning af sit 
areal, og Hallen dækker resten med 
kameraer. 

6.  Tingparkens Pavillon & Legeplads 
(Max) 

Vi har været fri for klager over støj i år. 
- Og der er kommet lys op. 
 
Kommunen har bedt os om at skrive 
under på en brugsretsaftale for 
parken. Den kræver, at Lokalrådet 
skal tjekke for fejl og mangler på 
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legepladsen mindst en gang pr 
måned.  
 
Vi har bedt Landdistriktsrådet om at få 
præciseret forsikringsdækningen mod 
ansvar for ulykker på legepladsen. 
 
Stolperne på legepladsen flækker, så 
der skal nok ske en udskiftning på et 
tidspunkt. Så kan det blive aktuelt at 
bede sponsorvirksomhederne, som er 
vist på skiltet ved indgangen til 
Parken, om hjælp til vedligehold. 

7.  Aktivitetshus i Lindved (HW) Ideen er at lave et aktivitetshus i byen. 
Se vedlagte ideskitse. 
 
Initiativgruppen har haft møder med 
spejderkorpsets jurist og udviklings-
konsulent, samt Kommunen om ideen.  
 
Der er udarbejdet vedtægter, så vi er 
klar til at stifte den selvejende 
institution, som skal eje bygningerne.  
 
Men spejderne tør ikke binde an med 
projektet. Der er ikke frivillige nok til at 
drive bygningerne i længden. 
Desværre. 

8.  Flytning af ”Velkommen til Lindved” 
(Aage) 

Det er meget, meget vanskeligt at 
flytte skilte. Så vi er nødt til at bede 
Kommunen om at gøre det. Det skal 
Kommunen have betaling for – Men 
så søger vi bagefter penge hos 
Kommunen til at betale Kommunen for 
arbejdet. 

9.  Giv et praj- appen (HW) Hedensted Kommune 
har sin helt egen app. 
”Giv et praj Hedensted”. 
Her kan man indberette 
fejl og mangler i 
byrummet. 
Den er meget nem at bruge. 

10.  Skal Lokalrådet arrangere et 
særmøde om ”Hvad er jeres største 
problemer i foreningsbestyrelserne.”  
”What’s Your Problem” (MAX) 

Der er flere foreninger i byen, som har 
problemer med at skaffe nye frivillige. 
Lokalrådet vil gerne arrangere et 
fællesmøde for foreningerne om, 
hvordan man skaffer frivillige.  
Det var der tilslutning til, så det gør vi. 
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11.  Information om vandværkets 
grundkøb/projekt. (LBL) 

Bonden, som ejer jorden omkring 
boringerne, skal efter lovkrav købes fri 
for at sprøjte omkring boringen.  
Vandværket ville hellere købe et 
kvadrat på 7 ha en gang for alle. Det 
var lodsejeren med på, men prisen var 
for høj.  
Nu bliver bonden så i stedet 
eksproprieret til ikke at sprøjte i en 
cirkel på 4 ha. 

12.  Skærmende beplantning ved 
regnvandsbassin i Lindved Syd? (HW) 

Hedensted Spildevand (HS) må ikke 
bruge penge på at skærme eller 
forskønne regnvandsbassinet, som er 
et ”teknisk anlæg”. 
 
HS har intet imod at Lokalrådet 
etablerer en skærmende beplantning. 
 
Lokalrådet arbejder videre med ideen. 

13.  Lokalrådets udtalelse om Kommunens 
budgetforslag – har i nogle 
bemærkninger? 

Hedensted Kommune får lov at hæve 
skatten. Det giver 32 mill.  
 
Lokalrådet afholder sig fra at 
kommentere sparekataloget. 

14.  Borgerhenvendelser Der er kommet forslag om chikaner på 
Lindved Tværvej. 
 
Kommunen lavede fartmålinger for os 
sidste år. De viser, at 85 % af bilerne 
kører mindre end 59 km/t. Grænsen er 
50 km/t. 
 
Politiet har senere lavet en fartkontrol. 
Indenfor en time tog de 20 bilister som 
kørte for hurtigt. Så der er altså en 
del, som kører for hurtigt. 
 
Der mangler fortov i den østlige side 
af Sindballevej ud af byen, så det er 
utrygt at gå der.  
 
Lokalrådet arbejder videre med 
hastighedsbegrænsning og etablering 
af fortov. 

15.  Borgmesterbesøg 30. maj 2022. Se vedhæftede referat. 

16.  Nytilflyttede. Der er kommet 13 tilflyttere siden vi 
var rundt sidste gang.  
 

https://www.hedensted.dk/om-kommunen/oekonomi-og-tal/budgetter/hoering-af-forslag-til-forhandlingerne-om-budget-2023-26
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/oekonomi-og-tal/budgetter/hoering-af-forslag-til-forhandlingerne-om-budget-2023-26
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På turen rundt til tilflytterne har vi hørt, 
at Lindved åbenbart har en stor 
stjerne hos Bestsellers personale. 
 
Det er alle tiders, at forretnings-
drivende og foreninger bakker op med 
gavekort o.lign. til velkomstpakken. 

17.  Nyt fra foreningerne. Antenneforeningen: 
 
Lindved Fællesantenne kan i år fejre 
50-års jubilæum. 
 
 Der kommer til at ske en masse hen 
over vinteren, som jeg ikke helt kan 
løfte sløret for endnu, da vi stadig 
ligger i forhandlinger. 
 
Men der kommer til at ske noget med 
priserne på bredbånd. 
 
Vi lægger en sikkerhedspakke på 
modemmet, som dækker alle de 
enheder, der er tilkoblet husets 
netværk. Alle vores telefoner, tv, 
tablets, og pc’er, samt 
robotplæneklipperen, køleskabet, 
kaffemaskinen, robotstøvsugeren, 
vaskemaskinen, overvågningen, og 
hvad der ellers kan kobles på 
netværket, sikres imod uautoriseret 
adgang. Hvis man tager sine enheder 
med udenfor huset, skal man dog 
stadig have en ekstern 
sikkerhedspakke, men vi lægger en 
beskyttende paraply over det enkelte 
hjem. 
 
Der vil ske lidt ændringer i vores 
digitale udbud. Der kommer hele tiden 
flere streamingtjenester til i vores 
udbud og den 20. september 
introduceres SkyShowtime. Den vil 
også kunne ses via Lindved 
Fællesantenne. 
 
Vi er, som resten af befolkningen, 
udfordret på strømprisen. Derudover 
stiger prisen på sportsrettigheder, 
samt tv-kanaler med meget sport også 
voldsomt i pris. Men vi er glade for, at 
landsholdsfodbolden er tilbage på 
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TV2, så vi alle kan følge med i VM i 
slutningen af året. 
 
Vi går en travl vinter i møde i 
foreningen, og I vil komme til at høre 
mere fra os. 
 
Der kommer husstandsomdelt 
information senere. 
 
Dagli’ Brugsen: 
Den nye tankstation bliver indviet  
6. – 7. oktober. Den drives sammen 
med stationen ved Lindved Brugs. 
 
Erhvervsdrivende: 
- 
 
Eventyrhaven: 
Vi har fået ansat en ny leder der heder 
Gerner, som er meget vellidt. Han 
skaber rammerne for et godt miljø i 
børnehaven.  
 
Vi har lige afholdt sommerfest med 
meget stor opbakning. 
 
KFUM Spejderne: 
Spejderne deltager med aktiviteter 
ved indvielsen af Young Town den  
1. oktober. 
 
Landbruget: 
Har tænkt sig at lave et frokostmøde 
med erhvervschefen og de 
erhvervsdrivende i byen. Det gjorde vi 
for 3 år siden og det var succes - så 
det gør vi igen. 
 
Lindved Gymnastikforening: 
Intet særligt nyt. 
 
Lindved Hallen: 
Øgede energiudgifter på 425.000 kr. 
/år. 
Derudover vil Kommunen sætte 
timeprisen ned med 10 % svarende til 
75.000 kr./år. Det kan betyde, at 
Skolen skal betale mere for haltimer. 
 
Lindved Skolebestyrelse: 
Skolen mangler en repræsentant i 
Lokalrådet.  
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Lindved Sognegård: 
Energi er et kæmpe problem. 
 
Lindved Sognegårdsforening: 
750 medlemmer, så det er fint, men  
vi mangler 4 nye bestyrelsesmed-
lemmer. 
 
Lindved Vandværk: 
Er steget 25.000 kr. om måneden i 
strøm. 
 
Lokalhistorisk Forening: 
 
I august afholdt vi sammen med 
Lindved Gymnastikforening en 
vellykket reception for Jens Ole 
Hougaard i anledning af hans 80-års 
fødselsdag.  
 
Arkiveres dag afholdes søndag den 
13. november kl. 13:30. Her kommer 
Per Svarre og holder foredrag "om sit 
liv". Per er købmandssøn fra Holtum 
og har været aktiv i Lindved 
Gymnastikforening som spiller, træner 
og formand. 
 
Sammen med Hedensted Bibliotek 
afholdes der en skattejagt i Lindved i 
uge 42 for alle interesserede. 
 
Missionshuset: 
- 
 
Sindbjerg Kirke: 
Vi glæder os over at vores 
kirkemusiker (organist) nu 
fastansættes efter at første del af 
ansættelsen har været et vikariat.  
 
Lyset på kirken er slukket og 
temperaturen i kirken sænkes, da 
kirkerummet er el opvarmet.  
 
De øgede energipriser belaster 
økonomien.  
 
Har arbejdet med at nogle af kirkens 
arealer er "vild med vilje".   
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Der er netop kommet flere 
urnegravpladser på kirkegården. 

18.  Eventuelt. Deadline for informationer til by-
kalenderen er 15. november.  
Info sendes til Carl Johan Nyborg. 
 
Karsten Jakobsen informerede om, at 
de er ved at præsentere et 
lokalplanforslag for Kommunen for en 
udstykning nord for byen. 
 
Lokalrådet vil anbefale Karstens 
projekt overfor Kommunen. 
 
Fra 1. september har Kommunens 
planafdeling sat et nyt system i drift, 
som åbner for at private aktører selv 
kan lave det meste af en lokalplan. 

19.  Fastsættelse af næste møde. Sognegården den 30. januar 2023  
kl. 19:00 

 
 
HUSK at orientere dit bagland!  



Følg os på Facebook eller se vores hjemme side www.Lindvedinfo.dk  

Aktivitetshus i Lindved

 
  

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
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Borgmesterbesøg i Lindved d. 30. maj 2022 
 
  
 
Deltagere: 
 
Lindved Lokalråds Forretningsudvalg 
 
Karl Erik Plagborg 
 
Ole Vind, Borgmester 
 
Mikkel Petersen, planchef, Hedensted Kommune (ref.) 
 
  
 
  
 
Dagsorden: 
 
  
 
1. Velkomst og præsentation 
 
 - Deltagergruppen præsenteres. Hans, Alice, Svend Aage og Max fra lokalrådet og Karl 
Erik Plagborg som repræsentant for erhvervslivet.  
  
 
2. Flere byggegrunde i Lindved 
 
- Emnet drøftes. Det startede med projektet om Tykmosevej. Her er man ikke tilfreds med 
hastigheden på udstykningen. Eller med kommunikationen omkring tidsplanen. 
 
- Hans viser en statistik, der viser, hvor meget potentiale Lindved har. Lokalrådet vil rigtig 
gerne have nye boligområder. Lokalrådet vil rigtig gerne inddrages i 
kommuneplanarbejdet. Det ønsker Borgmesteren sker - der skal være langt mere dialog, 
både politisk og lokalt om kommuneplanlægningen. Mikkel oplyser, at udlægget af nye 
boligområder er en del af kommuneplantillæg for nye byområder, der er besluttet ved 
vedtagelsen af Kommuneplan 21. 
 
 
3. Erhvervsjord i Lindved (Kommuneplanramme 7.E.13) 
 
- Hvordan kan vi realisere erhvervsudlægget i Lindved? Hvem kan reklamere for det? 
Hvem kan realisere det? De lokale oplever, at de har fået lovning på, at kommunen vil 
realisere erhvervsområdet. Mikkel melder, at forvaltningen er klar til lokalplanlægning, hvis 
der kommer et konkret ønske. 
 
- Der skulle være en henvendelse fra Phønix Tag, som efter sigende gerne ville udvide. 
Det skal forvaltningen følge op på. 
 
 
  

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
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4. Udviklingsplanen for Lindved 
 
- En umiddelbar skuffelse. De troede, at LUP'en var køreplanen for alt. Og så er det måske 
bare lokalområdets ideer, sat pænt op. En masse billeder, Gengivelser af det, de har sagt. 
Langt det meste af det, der er foreslået, koster en helvedes masse penge. Det har været 
rigtig svært for Lokalrådet, at få borgerne til at involvere sig i det. Nogle af ideerne omkring 
nye byrum kunne nok godt gøre noget for byen; skabe attraktive mødesteder. 
 
- Lokalrådet opfordres til at give denne feedback ved evalueringen.          
 
 
5. Naturgenopretning af Allesdam nord for 7.E.13 og 6. Etablering af Allespark nord 
for Allesdam 
 
- Ad 5) og 6) Lokalrådet forelægger projektet. Byen hænger ikke helt sammen, fordi vi 
mangler stiforbindelser mv. Muligheden for EU-støtte gennem Region Midts EU-kontor 
drøftes. 
 
Fra forvaltningens forberedelse: 
 
”Allesdam” ved Lindved var tilbage i 1900-tallet en sø, der med tiden har udviklet sig til et 
lille mose- og engområde, som i 1992 blev registreret som beskyttet natur efter 
naturbeskyttelsesloven. Lokalbefolkningen ønsker området skal naturgenoprettes i 
kombination med rekreativt fritidsområde. Der er muligheder for dette i et tilpasset projekt i 
forhold til det ønskede. 
 
Oprensning af de to mindre søer og opstilling af rekreative faciliteter som stier og bord-
bænke sæt vurderes at være en mulighed i forhold til myndighedsbehandlingen, mens 
genopretning af en stor sø vurderes ikke at være en mulighed. Hvis regnvand fra byen 
skal føres uden om området skal dette undersøges nærmere. Det samme gælder for dræn 
i området. 
 
Arealet er privat ejet og det er ukendt hvordan vedkommende stiller sig for forslaget. 
Lokalrådet kan eventuelt afklare dette.  
 
En besigtigelse af området viser, at området indeholder botaniske værdier, men der er 
også områder som er mindre værdifulde. Det vurderes, at der kan være en mulighed for at 
pleje og udvikle området rekreativt under hensyntagen til beskyttelsen af området. Der vil 
skulle ansøges om tilladelse til eventuelle tilstandsændringer af naturområdet og ændring 
af hydrologiske forhold, også selv om det er naturforbedrende tiltag. 
 
Spørgsmål om prioritering af området til disse tiltag vil være et budgetspørgsmål eller et 
lokalprojekt båret af frivillige og fondssøgninger. 
 
 
7. Status på befolkningstilvækstanalysen 
 
- Drøftedes. Kommuneplantillæg med udlæg af nye byområder kører i efteråret 2022. 
 
 
8. Opfølgning på vejvedligeholdelse i Lindved, plan over udskiftning af fortove 
 
- Lokalrådet udtrykker bekymring over tilstanden på fortovet i Byen. De ønsker en 
gennemgang af fortovene i byen. 
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- Det mangler et vejskilt ved vejen fra Sindballevej til Lindehaven. Byskiltet ønskes flyttet 
op til den navnløse stikvej. Der mangler et fortov til den unavngivne stikvej. 
 
Fra forvaltningens forberedelse: 
 
Vedr. asfalt, så venter vi på tilbagemelding om der skal igangsættes et fjernvarmeprojekt i 
byen. 
 
Hvis dette ligger flere år ud i fremtiden er nedenstående veje prioriteret i år, dog med det 
forbehold at prisstigninger kan gøre det nødvendigt at prioritere i om de alle kan udføres 
inden for det afsatte budget og der derfor må udsættes enkelte veje.   
 
Birkevej, Lindved, 
Højagervej, Lindved, 
Højtoftevej, Lindved 
Leragervej, Lindved 
Møllevænget, Lindved 
Mølleager, Lindved 
Kjærmarksvej, Lindved 
Agersbølvej, Lindved 
 
For renovering eller udskiftning af fortove er der ikke en plan for udskiftning. Budget afsat 
til dette bruges stort set på renovering af strækninger hvor de forsikringsmæssige krav 
ikke opfyldes samt opfølgning på ledningsejeres gravearbejder hvor partielle strækninger 
vedligeholdes. 
  
 
9. Midler til drift af lokalråd, vedligehold af parker, legeplads mm. og 10. Oprettelse 
af Landsbypedel, en lokal person som kunne varetage ”små” vedligehold i byen, 
tømme offentlige skraldespande, rydde op og rapportere ting til kommunen om fejl 
og mangler mm – kommunens mand i byen. 
 
- Lokalrådet præsenterer sagen. De ønsker, at puljemidler hos Det Fælles Landdistriktsråd 
om allokeres fra anlægsmidler til driftsmidler. Borgmesteren vil indlede en dialog med Det 
Fælles Landdistriktsråd om dette. 
 
- Lokalrådet præsenterer sagen. De ser helt på tværs af alle kasser - både børnehavens 
og skolens pedel, mestringsinstitutionen i det gamle plejehjem, dem der plejer det grønne 
område. Borgmesteren indikerer, at der er mulighed for at oprette en landsbymodel om 
sådan noget her.      
 
Fra forvaltningens forberedelse: 
 
9 & 10 Der har været regnet på sådanne forslag flere steder i kommunen, bl.a. Rårup, 
Glud og Storstranden i Juelsminde. De er alle faldet på at de midler der bruges på de 
enkelte arealer er for små til at lave en aflønning af en person. 
 
Det vil til gengæld være et fint forslag at der etableres et Green team i Lindved på frivillig 
basis som der er i 14 byer i kommunen. Green Team kan så lave forskellige aftaler med 
Materielgården som evt. stiller lidt materialer, værktøj eller andet til rådighed. 
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I Rask Mølle er der lavet aftale med Green Team, om at der sættes et par robotklippere til 
rådighed samt nogle skraldespande som byen selv passer og opstiller og tømmer. Affald 
afleveres på genbrugspladser eller afhentes efter aftale. Stopper vedligeholdet af Green 
Team fjerner Materielgården det opsatte materiel og overtager driften igen ud fra de 
generelle kriterier i kommunen. 
 
Generelt vil Materielgården gerne lave aftaler med Green Team om fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne med Green teams ud fra devisen ”noget for noget”. 
 
Generelt gælder i kommunen at dem der etablerer legepladserne skal også vedligeholde 
dem og vi har som kommune ikke nogen pulje til vedligehold af legepladser. Kommunen 
betaler et kvartalsvis eftersyn fra Materielgården samt et årligt tilsyn fra 
legepladsinspektøren. 
 
Hvis der skal laves mere vidtgående ordninger vil det være budgetstof. 
 
  
11. Ændring og ombytning af vejskilte i T- krydset Gl landevej/Sindballevej – de 
eksisterende vejskilte viser forkert, da de ikke er ændret/skiftet efter Viborg landevej 
er etableret, samt et viser den forkert vej til Uldum, vejvisning til Skanderborg. Vi vil 
gerne have ændret dette kryds så skilte bliver mere retvisende og afspejler hvad 
man har brug for at vise vej til f.eks. til Hedensted, Uldum og evt. ny motorvej. 
 
Fra Vej: 
 
Vi kan se at skiltningen er fra dengang Gl. Landevej var en del af det overordnede vejnet 
så egentlig kan de fleste skilte blot fjernes, ex. skiltet mod Viborg. Om skiltet mod Uldum 
sidder forkert er vel en tolkning? 
 
Der er i øjeblikket kun prioriteret nødvendige skilteudskiftninger så umiddelbart kunne de 
fleste skilte på stedet blot fjernes. Vejvisningen vil man få når man kører ud af Lindved til 
overordnede veje. 
 
Det vil blive noteret til det løbende vedligehold, lokalrådet kan evt. sende et konkret forslag 
til udskiftning af 1-2 skilte. Blot vigtigt at skriften kan holdes inden for de eksisterende 
galgers bredde. 
 
- Lokalrådet ønsker at blive kontaktet omkring skiltene, så vi lige kan kikke på det. Så kan 
man måske samtidig kikke på det forkert placerede bump og det projekt, der er omkring 
stedet.  
 
 
12. Eventuelt 
 
- Intet til referat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Lindskov Petersen 
Chef Plan og Stab 


