
 

 

 Lokalråd Vejle Vesteregn er en vigtig medspiller når lokale 

interesser i Ringive, Uhe Lindeballe og Åst skal varetages.                

 

 
 
 
  
Indkaldelse til lokalrådsmøde onsdag den 26.-10. 2022. kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus. 

 

Dagsorden:  

  
• Meddelelse ved formanden. 

• Bane-Danmark har udsat nedrivninger af ejendomme i lokalområdet, det er udsat til 

2023 – Vi håber planen holder! 

• Solceller møde i Karlskov. Der var information om projektet på ca. 110 hektar. Der 

var god stemning, og ikke de store protester – senere kommer der en høringssvar, 

hvor der bliver mulighed for indsigelser, hvis projektet forsætter. Det er European 

Energy der vil lave projektet og investeringen. 

• Ændring af navnet på vores Facebook side fra ”lokalråd Vejlevestegn” til 
”Vejlevestegn” – Det bliver ikke ændret pt. – Susanne Stensgaard er nu blevet 

administrator på siden, det håber vi giver noget ekstra aktivitet!  

• Planlægning af årsmødet. Forslag til indleder? 

• 28-29-30 november – afhænger af oplægsholder – start med smørrebrød 18:30 

• Jytte og Anne bliver lejet til det det praktiske med smørbrød og kaffe 

• Generalforsamling efter kl. 19.00 efter dagsorden, på valg Jens – Peter – Leif  

• Oplægsholder ide. Stefan Damsgaard eller Jens Einer – Jens spørger Jens Einer  

første.  

• Ide til Jens Einer, hvis han takker ja ” hvordan kan vi udvikle Vejlevestegne med tank 
omkring udvikling i området sammen med alle de ny infrastruktur tiltag – Solceller – 

Vejnet. 

• Udsigtsruten-ruten VejleVesteregn. 

• Vu skal videre med projektet  –  Vi Cykler søndag d. 6-11 kl. 9:30 fra Lindeballe 
forsamlingshus, for at opdater ruten, samt se på stop på ruten denne gang med speciel 
fokus på Lindeballe / Møllebjerg 

• Karsten W og Conny Ladefod bliver inviteret med 
 

• Midtjysk motorvej – dialogmøde. 

• Give udviklingsråd og Give Handel og Erhverv havde inviteret folketings politiker: Birgitte 

Vind (S), Christoffer Melson (V) og Niels Flemming Hansen (K). byrådsmedlemmer: Jens 
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Ejner Christensen (V), Torben Elsig (R), Jørgen Mikkelsen (V), Søren Broch (V) + Fare, 

Givskud og Vejlevestegn lokalråd. Karl og Jens deltog fra Vejlevestegn  

• Vejle kommune havde lavet en skitse oplægs ændring, hvor Uhe afkørsel var fjernet 

og flyttet til Give - det blev stemt ned 

• Der arbejdes forsat med at få en Tykhøjetvej afkørsel ved Give 

• Der blev vedtaget at Flemming Hansen skulle tage forslag om et Tykhøjet afkørsel til 

folketinget 

 

• Firhøjevej- problematikken. 

• Der er lavet nyt skiltning i Vandel rundkørsel mod Legoland via Grindstevej 
• Torben har anket at der stadig er en skiltning ”klap ud skilte” til at føre trafikken ud over 

Firehøjdevej. Det viser sig så at der er en gamle aftale med Billund kommune og Vejle 
Kommune at Legoland må have denne skiltning 

• Vi skal vurdere det igen – Torben laver et nyt skriv. 
• Evt. og næste møde. 

• Mandag d. 14-11 19:30 i Lindeballe forsamlingshus 

• Peter Tager kaffe med. 
•

 

Peter Brun 

 

 

 

 

 

 


