
Lokalrådsmøde mandag den 12. september 2022

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Peter Brun
Alan Anov
Torben Hørlyck
Karl Skovgaard
Niels Uth 
Leif Søndergaard

Afbud:
Herluf Tang 

Dagsorden:
1. Velkomst 
2. Meddelelser ved formanden.
3. Ny motorvej / bekymringsbrev.
4. VejleVesteregns-ruten.
5. Vedligeholdelse af offentlige arealer.
6. Eventuelt
7. Næste møde.

REFERAT
1. Velkomst 
Formanden bød velkommen.

2. Meddelelser ved formanden
Henvendelse fra Vejle Kommune vedr. privat initiativ om oprettelse af et solcelleanlæg ved
Ringive. Ca. 150 hektar. Der skal afholdes en offentlig orientering. Vi afventer hvad der 
sker. 
Facebook gruppen. Jens, har snakket med Susanne Stensggaard som godt vil påtage sig 
at passe den. Der skal udarbejdes et regelsæt for hvad der må komme på og hvordan. 
Skal den omdøbes til Vejle Vesteregn? Det er vedtaget at overlade det til Susanne.i håbet 
om at der så kommer meget mere på.
Trafik til LEGOLAND ad Firhøjevej. Der er drøftelser lokalt om hvordan trafiken til og fra 
Billund kan styres med en bedre fordeling.
F.eks. mangler der et skilt ved Firhøjevejs udmunding i Åstvej, der vil lede den 
omdirigerede LEGOLAND trafik fra rundkørslen ved Vandel.
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Husk at tage lufthavnens ønsker omkring Fragttrafikken med i vurderingerne.
Torben laver oplæg til skriv til kommunen.

3: Ny motorvej / bekymringsbrev.
Der er udarbejdet et bekymringsbrev, som er sendt til Borgmesteren og Grethe Jøtgensen.
Resultatet af dette er en invitation til dialogmøde den 26. september 2022.
Mødet med Trafikudvalget, Invitation er kommet fra Give Handel og Erhverv samt Give 
Udviklingsråd.
Her er vi bedt om at sende to deltagere. Karl og Jens deltager.
De vigtige emner er belastningen af de små veje samt  frakørslen (manglende) ved 
Tykhøjetvej.
Der er ikke stemning for at flytte afkørslen ved Karlskov.
Trafiksikkerhed??
Ellers ingen nyheder vedr. Motorvej.

4. VejleVesteregns-ruten. ”Udsigtsruten”
Karl Skovgård m.fl. har kørt en tur rundt i området og lavet et kort som er rundsendt.
Jens har talt med Lars Kastbjerg om anlæggelse af ruter i lokalområdet, som meddeler at 
hvis vi skal lave det, så skal det gennem Vej og Park, de står for det med skilte m.v.
Nye fugletårne m.v. hvem står for det? Vi må i dialog med Vej og Park. 
Bænke og kort samt skilte?
Lars Bo Nielsen er en konsulent som arbejder sammen med Kommunen om alæg af stier 
m.v. Jens kontakter.
Der drøftes stadig forslag til udsigtspunkter rundt omkring i området.

5. Vedligeholdelse af offentlige arealer.
Der er kommet brev fra Bredsten Lokalråd med ønsket om at få afklaret hvad kommunen 
holder af fællesarealer m.v.
I Karlskov slås græs på det Grønne Område og Boldbanen i Lindeballe holder kommunen 
området ved mindestenene. I Åst holdes området ved kloakpumpestationen.
Jens svarer på mailen fra Bredsten.

6. Eventuelt
Intet nyt om mejeriet i Åst (Fjernes i 2022??) det er jo privat.
De to huse ejet af Bane DK. på Gødsbølvej (Villys hus og Skole) Hvad sker?
Jens kontakter Bane DK.

7. Næste møde
Næste møde onsdag den 26. oktober 2022. Husk Årsmøde emne m.v.
Kaffe ved Torben.
Referent: Alan
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