
Lokalrådsmøde den 27.08.2015 

 

1. Villy Sørensen ønsker at stoppe med at slå græs, tilse veje og stier pr. 01.01.2016.  
 

x Heidi H. tager kontakt til borgerforening og ”smuk by”-holdet om plan for fremtidig græsslåning og 
opsyn med veje samt stier. 

 

2. Kontakt til kommunens tekniske afdeling ang. opfølgning af projekter aftalt på mødet i marts. 
x Charlotte M tager kontakt til Lena Månson og efterfølgende Jonna Risum med svar 

 

3. Skovlegeplads i Hastrup, nyt fra arbejdsgruppen. 
x Der har været møde med Skov & Naturstyrelsen 
x Der er lavet midlertidigt budget  
x Der er krav til, at legeredskaber skal være købt i de fleste tilfælde, så de er godkendte 
x S&N vil gerne give nogle ting til legepladsen, ting de allerede har, hvilket dog ikke er med i 

budgettet 
x Der er ønsker, der kræver godkendelse af kommunen, hvilket der i første omgang skal søges om, 

feks. flytning af jord. S&N vil hjælpe med at søge om dette. 
x Målgruppe skal være for både større og mindre børn samt voksne 
x Kontakt til skolen og andre organisationer, hvilke behov de kunne have på legepladsen 
x Overdækket område, hvor man kan sidde 
x Materialer skal købes, men gruppen vil, så vidt det er lovligt, samle lokale som kan hjælpe med at 

opsætte legepladsen. Til det øvrige benyttes faguddannet medarbejdere 
x Konsulent skal tilse området/plan inden/efter opstart med projektet 
x Lokalrådet hjælper med ansøgning af puljer og fundraising 

 

4. Foreningsarrangement i oktober 
x Formål med arrangementet: at bruge hinanden og hvad kan lokalrådet bruges til 
x Troels: fælles kalender/brug af kalender på portalen 
x Fællesarrangementer mellem foreninger 

 

5. Affaldsordninger 
x Christian deltager i informationsmøde ved Vejle kommune 

 

6. Vejkryds 
x Der sker jævnligt færdselsuheld i krydset ved Skolegade/Vesterlundvej og Thyregodvej. Lokalrådet 

tager kontakt til Vejle kommunes tekniske afdeling ang. dette. 

 



7. Kontakt fra borger ang. for få ældreboliger 
x Lokalrådet vil gerne tage kontakt til kommunen, hvilket dog først bliver ved det fælles møde med 

teknisk udvalg i 2016 

 

8. Cykelsti fra Thyregod til Vesterlund 
x Christian har taget kontakt til Thyregod skole, Vesterlund efterskole og sommerhusområdet i 

Vesterlund. Der er stor stemning for denne cykelsti og hvis lokalrådet laver oplæg til kommunen vil 
de pågældende parter støtte /underskrive 

 

9. Facebook 
x Lokalrådet ønsker pt ikke at benytte lokalrådets nuværende facebook adresse, men derimod 

arbejder vi på, at portalen vil blive benyttet af flere borgere til at læse info på. 

 


