
Lokalrådsmøde den 23. oktober 2018 kl. 19.00 hos Thomas 
 
Til stede var: Jean, Thomas, Lillian, Christian og Mona. 
Fraværende var: Laila og Jakob 
 
Mødet startede op uden egentlig dagsorden, da der ikke var sket 
noget, der kunne føre til en evt. dagsorden, og vi endnu intet møde 
har haft med kommunens folk. Men vi kan dog se, at der er sket 
forskellige reparationer af veje-gader, og her har været folk, der 
ordner grønne områder, så lidt sker her.  
Men vi talte om at lave en skrivelse til bl.a. Vej og Park og den 
tekniske forvaltning i øvrigt, dels om ordning af skov og park med 
affald osv., og skilte i udkanten af byen. Og prisen på skilte til byen vil 
være ca. 1000-1200 kr. galvaniseret, hvor teksten kan skiftes ud, og 
de skal så være i hver sin ende af byen og f. eks. omhandle 
begivenheder som Thyregoddagene og lign. 
Og så er der vores by-områder, som vi kommer tilbage til  hver gang, 
dels er krydset ved Brandevej for lille, og både fortov og asfalt bliver 
ødelagt af de store biler, som ikke kan få drejet ned ad vejen + at der 
ved det nye byggeri af de tre huse er masser af glasskår i den muld, 
som er nylagt ud til vejen, og det er ikke godt for hverken hundepoter 
eller hvis nogen falder i disse glasskår.  
Og dels er parkering i Borgergade stadig et stort problem, det er 
rigtig svært at komme igennem, og det sker med slalomkørsel og 20 
km i timen. Vi tænkte også, at Jonna fra Smuk By kunne være med til 
måske at skaffe blomster eller lign. til Borgergade fra strakspuljen i 
de rundt opsatser, hvor der er julebelysning i december. Det ser ud 
som om, tingene går ud i disse rundt stativer, men kan der sættes 
blomster eller lignende, eller måske mere hårdføre klatreplanter, 
såsom Vedbend eller Arkitektens Trøst????? Hvis disse ikke bliver for 
store???? Gaden er så trist. Men der skal jo være plads til at gå på 
fortovet, så vi håber, der kan gøres noget ved hele gaden. 
Der kom et forslag om små videos i forbindelse med skovlegepladsen 
eller lignende, for at gøre byen mere synlig, de kan evt. lægges på en 
landsbyapp. Men hvad er prisen på disse??? 
 
 
 
 
Stadig mangler der lys på Thyregodvej fra krydset Vesterlundvej, 
Skolegade og frem til Velux (Ndr. Ringvej), som er et stort ønske, da 
der er helt mørkt ned ad vejen mod asylcentret, hvor der trods alt 



kommer børn, der skal i skole, og vi håber da, det kan blive sat op i 
nærmeste fremtid.  
Stadig ønskes der også skiltning ud til Skovlegepladsen og evt. også 
til hundeskoven i Hastrup Plantage, og det skal være indefra byen, og 
senere skilte fremme ved vejene ind til området, så alle kan finde 
stederne. Altså både skovlegepladsen og hundeskoven. Og det med at 
alle ved det, er lige blevet afkræftet, da et helt hold har søgt efter 
denne skovlegeplads, og spurgt i Brugsen. Så op med skilte!!!! 
 
Men 7 punkter sendes til kommunen med fotos som 
dokumentation. Det sørger Thomas og Jean for. 
 
Vi vil invitere Tyge Mortensen fra Vejle kommune til at fortælle om 
(Den store idé) hedder vist projektet. Der har en pulje på 500.000 kr. 
man kan få del i, hvis man kan fremlægge, hvad man skal bruge 
pengene til, og han kan hjælpe os med behov og udvikling. Vi har lidt 
vinteraktiviteter i tankerne bl.a. Det kunne være en kælkebakke, og 
måske ”partour”, og der er jo nogle haller tomme hos Velux. 
Skateboard har også været meget på tale, men det larmer meget, så 
det skal helst være et sted langt fra beboelse eller i lukket hal. 
Inviteret bliver også Lars Ulrik, som har med sundhed og 
forebyggelse at gøre. Og det bliver spændende, hvad han kan fortælle. 
 
Jeg gentager lige her, hvad der blev sagt på sidste møde med Jens 
Erik Svane. Han var i sin tid positiv overfor landsbyapp, men der 
blev pointeret, at vi selv skal lave arbejdet og samarbejde + give 
videre til Borgerforeningen, når projektet var parat til det. 
Også lige til orientering er afsat ca. 1,5 milliarder kroner til 
renovering af vejene i Vejle Kommune, og det vil vi jo også gerne 
være en del af.  
Næste møde bliver:  
tirsdag, den 27. november 2018 kl. 18.30  
 


