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Kære Lindved, Kære Lokalrødder.  

Lindved 21 januar 2023 

 

Det har igen været et begivenhedsrigt år for vores by. I 2022 så vi endelig set færdiggørelsen af 

Young Town – vores lege- og aktivitetsområde, som har været under projekt og opførelse i næsten 

tre år. 

Young Town – Lindved Skatepark og Hæng Ud området: Blev åbnet med pomp og pragt – i silende 

regnvejr, men det holdt os jo ikke tilbage, og vi fik da også lidt Air-time i fjernsynet - Skatepark i 

særdeleshed er blevet taget godt imod af byens unge, og hæng-ud området for de lidt ældre unge 

bliver også brugt flittigt, dog er det allerede set, at vi har nogle enkelte gæster der ikke helt ved 

hvordan man opfører sig i bålhytten, og derfor er der installeret videoovervågning af og ved 

bålhytten.  

Hele byen har været inviteret med til at skabe vores nye udviklingsplan, som vi desværre ikke har 

nået at præsentere for byen endnu, men det sker snarest her i det nye år, selve processen har været 

spændende og der er kommet rigtig mange gode forslag med i planen, som vi som lokalråd glæder 

os til at være med til at samle opbakning til de forskellige tiltag og dialoger som planen lægger op til. 

I slutningen af 2022 fik vi også, lidt uventet, tilføjet 6 nye byggegrunde til salg på Tykmosevænget, i 

skrivende stund, er dog kun en solgt, men vi er sikker på resten hurtigt bliver afsat til foråret. 

Tilflytningen til byen er generelt stadig høj, og liggetiden på huse er ikke særlig lang, og med et par få 

undtagelser ser vi en konstant flow i boligmarkedet i vores lokalområde. Det er godt for byen og så 

er det jo altid spændende at få nye naboer, så husk at hilse på alle du ikke kender i byen.  

Der er også igangsat et ny projektgruppe med fokus på fjernvarme, de arbejder hårdt og den er ikke 

helt hjemme endnu, men fremtiden for fjernvarme i Lindved er lunken... Lokalrådet Takker 

styregruppen for deres gode arbejde, og vi glæder os til at, kunne åbne for fjernvarme – en dag. 

Vi har også andre gode nyheder om fremtiden. Det forlyder at de store nye boligområder på vej til 

byen, intet er besluttet om hvor og hvornår, men som i vil høre om senere, er der stor fokus på  

netop vores lokalområde fra kommunernes side, og vi forventer en afgørelse af hvad, hvor og 

hvornår bliver oplyst inden sommer 2023, dog vokser træerne jo ikke ind himlen, men næsten, 

udsigten til måske op til et par hundrede nye boliger i byen, vil bringe vores lille samfund op i en 

anden liga, end vi er i nu - Bare se på grejs, der jo desværre kæmper med andre udfordringer end 

manglende tilflytning, f.eks. manglende indkøbsmuligheder, og andre fornødenheder, men de har 

dog et pizzeria, det mangler vi stadig.  

Herudover er der startet arbejde på at undersøge muligheden for etablering af en vuggestue i byen i 

forbindelse med ledig kappassitet i børnehaven og der er også udsigt til en tiltrængt fornyelse og 

måske en opdatering af legepladsen i Tingparken som efterhånden har over 10 år på bagen og ikke 

får særlig pæne anmærkninger i de kvartalsvise rapporter fra kommunen. 

Selvom vi har haft mange succeser det sidste år, står vi også overfor nogle udfordringer. Lokale 

foreninger og lokalrådet selv kæmper med en mangel på frivillige, de lokale ildsjæle trækker sig, 

naturligt over tid, og efterlader nogle huller i vores bys foreningers fremdrift. Det er en udfordring 

som vi skal have fuld fokus på i nærmeste fremtid. Vi skal have flere lokale med, for kun sammen, 

kan vi løse vores udfordringer, drømme og opgaver, og vi må gerne gøre det anderledes end vi plejer 

– det er tiden nemlig til, og det skal vi nok også kunne, alle idéer er velkommen.  
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Vi skal også have etableret projektgrupper med udgangspunkt i vores nye udviklingsplan, det kan 

også blive en udfordring, men der er mange gode ideer og forslag, som jo er fra byens borgere, det 

er bare med at komme i gang, melde sig til projekter og så skal vi nok få dem udført. 

  

Til sidst har vi en massiv kommunikations udfordring til byens ikke-digitaliserede borgere, det er til 

stadighed tydeligt, ikke mindst i det seneste nye lokale projekt – fjernvarme, hvor vi bare ikke får fat 

i alle, men kun når lidt over 50% af borgerne i byen, det er noget skidt, og vi skal have nogle kreative 

hoveder på banen til at udtænke en plan for dette. 

Lokalrådets vision for Lindved  
Visionen for Lokalrådet er at vi sammen får styrket vores lokale foreninger, og at vi som borgere i et 

lille lokalsamfund hjælper til hvor vi kan, og så mange som muligt er med til at trække det læs, som 

man har mulighed for at hjælpe med. Ingen kan alt, men mange kan meget - sammen.  

At vi som lokalsamfund blomstrer og øger vores herlighedsværdi, både for os selv som stolte 

indbyggere, men også som tiltrækningskraft for tilflyttere til vores skønne by.  

At vi får startet projekter fra udviklingsplanen, som skaber fælles samhørighed og en stolthed over at 

være med til at skabe rammerne for byen og den fremtidige udvikling.  

 

Alle i forretningsudvalget ser frem til at fortsætte vores arbejde i det kommende år og takker alle for 

deres engagement i at gøre Lindved til en endnu bedre by at bo og leve i. 

 

Venlig hilsen,  

 

M Max Matthäi 

Forperson for Lindved lokalråd 

Lindvedinfo.dk 

 


