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Lindved mangler kommunale parcelhusbyggegrunde 
 
På et par måneder i foråret blev alle kommunale byggegrunde til parcelhuse i Lindved  
revet væk. Derfor beder Lindved Lokalråd hermed Kommunen om at give byudvikling  
og lokalplanlægning for parcelhusgrunde i Lindved topprioritet. 
 
 
Baggrund 
 
Lindved Lokalråd har med bestyrtelse set, at parcelhusbyggegrunde i Lindved ikke er  
prioriteret i Kommunens udkast til udstykningsplan frem til udgangen af 2020. Vi er  
opmærksomme på, at der er udbudt en storparcel til familie-/seniorboliger i Lindved 
Skovby. Vi er også opmærksomme på, at der resterer 3 byggegrunde i privat eje på den 
seneste etape af Lindved Skovby, men de er, så vidt Rådet er bekendt, ikke sat til salg. 
 
Der er altså nu igen udsolgt af kommunale parcelhusgrunde i byen. 
 
Af nedenstående grafik fra Vejle Amts Folkeblad den 22. september 2018 fremgår, at  
Lindved kom ind på en delt 2. plads med flest solgte grunde i perioden 2007-2018  
(I Hedensted By var solgt 127 grunde i samme periode). 
 

 
(Spørgsmålstegnene skyldes originalgrafikkens ringe opløsning / læsbarhed) 
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 Side 2 

 
 
Som det ses af grafikken fra Horsens Folkeblad den 1. juli nedenfor, så kommer Lindved 
nu i 2019 ind på en stærk 2. plads som Hedensted Kommunes mest attraktive by at bo-
sætte sig i. 

Lokalrådet er bekendt med, at Jens Sønderby, som ejer jorden nord for den nuværende 
Lindved Skovby er interesseret i at sælge sin ejendom, så det vil være ukontroversielt for 
Kommunen at erhverve jorden til byudvikling. 
 
 
Konklusion 
 
Kommunen vil begå en stor fejl ved ikke at imødekomme den nuværende efterspørgsel på 
byggegrunde til parcelhuse i Lindved. Derfor henstiller Lindved Lokalråd til Udvalget for 
Politisk Koordination og Økonomi at give byudvikling med parcelhusgrunde i Lindved top-
prioritet i Kommunens udstykningsplan. 
 
Med venlig hilsen 

 
Hans Weber 
Næstformand 
Lindved Lokalråd 


