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Opfordring om iværksættelse af byggemodning af 4. etape af Lillekongens Ager,  

7171 Uldum 

 

Uldum Fællesråd opfordrer udvalget til at iværksætte byggemodning af 4. etape af 

Lillekongens Ager, 7171 Uldum jf. Lokalplan nr. 96. Pr. dags dato er der iflg. 

www.byggegrunde.hedensted.dk kun 1 ledig grund, og 2 reserverede grunde i Uldum.  

De to virksomheder i Uldum - Dechra og Jysk - har bekræftet, at de forventer at ansætte hhv. 

50 og 150 nye medarbejdere i 2021-2022. Med 200 nye arbejdspladser i Uldum inden for de 

næste to år, må vi forvente en ekstraordinær stor interesse for at bosætte sig i Uldum de 

kommende år, hvoraf nogle at disse formentligt gerne vil købe en grund/bygge et hus. 

For at undgå en situation med udsolgte byggegrunde og deraf manglende tilflytning, 

opfordres udvalget til at iværksætte 4. etape af Lillekonges Ager. 

 

Uldum Fællesråd har de seneste år investeret mange ressourcer i at tiltrække nye tilflyttere. 

Vi har etableret 5 nye lege/aktivitetspladser og en ny skolegård på Uldum Skole. En ny film 

om Uldum (se her) og en ny folder er udarbejdet. Vi forventer snarest at lancere en ny 

hjemmeside, der matcher stilen fra vores folder.  

Vi er derudover godt i gang med byfornyelsen ift. Uldum Helhedsplan, som forhåbentlig også 

påvirker udviklingen og interessen for at bosætte sig i Uldum positivt.  

Afslutningsvist, vil jeg ligeledes opfordre til at påbegynde planlægning af lokalplan for 

området overfor Uldum Hallen ved Kærvejen. Dette store område kunne passende både 

indeholde storparceller ud til Uldum Kær, nye udstykninger til villaer, såvel som tæt/lav 

byggeri i en skøn blanding ud fra de seneste tendenser indenfor bosammensætning. 

 

Uldum Fællesråd håber I vil tage imod vores opfordring. Både for at bakke op omkring vores 

mange lokale initiativer, men endnu vigtigere; at undgå at skulle takke nej til nye tilflyttere. 

 

På vegne af Uldum Fællesråd 
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