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Lindeballe 
Den brede landevej er omgivet af en lukket tankstation og en tidligere købmand. 

Kører man derimod op ad Åstvej, oplever man en hyggelig landsby med mange 

udsigter til et kuperet landskab. 

Landsbyen rummer kirke, forsamlingshus, vognmandsforretning i den gamle mølle, 

bed & breakfast i den tidligere skole, et blikkenslagerværksted og flere mindre 

virksomheder. Der er en legeplads ved kirken.

Der kan ske en afrundning af landsbyen med enkelte nye huse. Nærheden til en 

meget smuk natur, især mod syd, og det aktive lokalsamfund er landsbyens største 

styrker.



Åst

Oplevelsen af landsbyen

Åst består af Vester Åst, Øster Åst og en lille samling huse opstået omkring et 

nedlagt mejeri mellem de 2 landsbyer. Landsbyen opleves først og fremmest som 

meget grøn på grund af udsigten til engen langs vandløbet, levende hegn, 

bevoksninger og skovbryn. 

Landsbyen i landskabet Et lille vandløb løber på tværs af Åst Byvej omgivet af 

engarealer. Det giver en god udsigt til skovbryn. Lidt øst for Åstvej og syd for Åst 

Byvej ligger fundamentet af Amlund Kirke, der blev bygget i den tidlige 

middelalder, men siden gik i forfald og blev nedbrudt i løbet af 1800-tallet. 

Resterne af kirken er fredet. 



Ringive

Ringive kan ikke kaldes en landsby, men er medtaget her, fordi den rummer sognets 

kirke og præstegård, og er udpeget som kulturmiljø. Den kendes tilbage fra 1330 og 

består af 2 gårde, Ringive præstegård og Ringivegård, kirken, den tidligere skole og 

et par enkelte nyere huse.

Miljøet er meget bevaringsværdigt, og der bør ikke opføres ny bebyggelse. 



Uhe

Uhe er præget af, at den gennemskæres af den stærkt befærdede Bredstenvej. I 

vejkrydset midt i landsbyen ligger en trefløjet bygning, Bredstenvej 111, der ser ud 

til at have rummet en butik, som er nedlagt. Bygningen er ombygget til boliger, men 

renoveringen virker ikke afsluttet.

Derudover består landsbyen af 15-20 ældre huse og en tankstation med værksted. 

Samlet virker landsbyen lidt nedslidt. 



Jeres ønsker



Byudvikling

• Skal ske i byzonebyer

• Ingen efterspørgsel i Gadbjerg og Vandel

• Fjerne tomme og forfaldne huse – mulighed 
for genopførelse 

• Pris på grund og nyt hus contra salgspriser på 
eksisterende boliger i området



Forskønnelse

• Gør det enkelt

• Tag udgangspunkt i det bestående miljø

• Undgå det her: 



Skab miljø med beplantning



Tag udgangspunkt i områdets DNA

• Fællesskabet

• Forbindelsen bagud 

• Naturoplevelser. 

• Bygninger med sjæl



Hvad har vi gjort andre steder?



Landsbyprogrammer



Støtte til forbedring af bygningerne i 
hovedgaden i 3 landsbyer









Tak for ordet
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