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I Lokalrådets Årsberetning for 2021 kan jeg ikke komme udenom, at vores hverdag igen har været 
præget af Coronaen – lige som året 2020. 
 
Vi kunne ikke mødes fysisk. Vi lærte at møder kunne foregå virtuelt. 
Men for min part oplever jeg ikke den samme energi i det virtuelle rum, som når vi sidder sammen 
og snakker ideer og visioner. 
 
Ungeredaktionen  
Ved sidste års årsmøde talte jeg om betydningen af at vores Ungeredaktion en stor del af året var 
lukket i 2020. Det gentog sig også i perioder 2021.  
Derfor vil jeg rette en stor tak til Marianne for den indsats du tog på dig, så der fortsat kunne være 
liv på vores skærme og Facebook. Du yder en kæmpe indsats. 
 
Nu er der igen fuld gang i redaktionslokalet på skolen, og deres lærer Kristina Blåbjerg laver et flot 
arbejde med eleverne. Tak til Kristina. 
 
Alle de foreningerne der gik med i projektet fra opstarten i 2021, er også med i 2022. 
 
Infoskærmene hænger følgende steder: I Dagli Brugsen, Ved indgangen her i Ågårdens Fælleshus, i 
Børnehaven, i Skolens aula, i Ungeredaktionen, i hallen v. trappen til Cafeen, i Fitness og Hos 
Pizzaria i Gravens. 
 
Byggegrunde/udvikling 
Øssbyland kom med i den gode klub i Vejle Kommune sidst på året. Man kunne læse, vi nu lå med i 
toppen hvad angår nye tilflyttere til sognet, vi lå som nr. 4 på listen. Der er kommet gang i 
hussalget og salget af byggegrunde er gået godt på Sognefogedvej. Så godt, at etape 2 er i fuld 
gang. Det er oplyst at disse grunde udbydes til salg i august/september. 
 
Også på Møllegrunden er der gang i byggeriet af tvillinghusene til udlejning. I første omgang 
bygges der 4 hus, dvs. 8 lejligheder. 
 
Med andre ord der er en rigtig god udvikling i gang i Øssbyland. 
Flere af de nye borgere har fortalt, at de har valgt at slå sig ned netop her, på baggrund af vores 
dejlige natur med alle dets muligheder, samt Starup skoles gode omtaler. 
 
Stier 
Det at vi har de mange forskellige stier betyder meget for mange borgere.  
Tak til Bjarne på den gule klipper for din indsats. 



Der er blevet opgraderet på vores kort over stierne, således at Lokalrådets stier og Natur laugets 
stier + shelter og madpakkehus er med. Der vil komme nye kort i kortstanderne. 
Tak til Ralf ‘søn der har hjulpet med det endelige arbejde. 
 
Landsbyvision. 
En Gruppe har sammen med folk fra forvaltningen arbejdet med Landsbyvision. I efteråret var der 
inviteret til visionsmøde en søndag i hallen. Visionerne skulle ”blomstre” i Cafeen og ungerne 
kunne muntre sig i 2 hoppeborge ned i hallen. 
Der kom visioner frem, men vi var for få. Børnene havde rigelig plads. 
Forvaltningen arbejder på et oplæg, som vi endnu ikke har set. Her har Coronaen også sat sit 
præg. 
Jeg er sikker på, at vi I Øssbyland bliver klar til at snakke visioner i 2022 – Om end det først bliver 
sidst på året. 
 
 
 
Regnvandsseparering. 
I oktober påbegyndte Vejle Spildevand arbejdet med Regnvandsseparering. Det vil komme til at 
præge Øssbyland flere år frem i tiden.  
Vi mærker det alle mest ved at Gravens og Ågård er spærret pga. gravearbejde på Bramdrupvej. 
På Toften er der anlagt det første regnvandsbassin. Det bliver bestemt et plus for det grønne 
område der. På Toften har vi måttet konstatere, at ting tog tid. Vi havde de flinke folk fra firmaet 
Østergård i mange måneder. 
Senere etableres der regnvandsbassin på grunden v. Bramdrupvej hvor der i dag er plads til 
entreprenørmaskiner og arbejdsvogne.  
Senere går arbejdet i gang med regnvandsbassiner neden for Rugbjerg på engen v. åen. 
Der vil der åbne sig muligheder for rekreative områder. 
Lokalrådet har 2 pladsen ved det månedlige møde mellem Vejle Spildevand, Teknisk Forvaltning og 
firmaet Østergård. 
 
Fjernvarme. 
I 2021 blev der talt om fjernvarme kontra andre muligheder for at opvarme vores hjem. Med de 
hastig stigende gaspriser er der kommet ekstra gang i snakken omkring fælles muligheder for 
varmeforsyning. 
Aktuelt er der nu ved at åbne sig mulighed for at Ågård og Gravens kan komme med på 
fjernvarmenettet fra Kolding. 
En lille gruppe med interesse og viden om området har sat sig sammen, - og der er plads til flere.  
Emnet kan vi evt. tage op senere på aftenen.  
Det er fra Vejle Kommune oplyst, at der kommer informationsbrev i maj. 
 
Touren 
Touren kommer gennem Gravens og Ågård 3.7.2022 
I 2021 fik vi etableret en Tour gruppe bestående af 4 lokale ildsjæle. Opstarten var i samarbejde 
med en Tour konsulent fra Vejle Kommune. De fire fik lavet et stort flot program.  



Men forventningen til de økonomiske løfter, de havde imødeset og den bevilling de fik forelagt, 
kunne de ikke acceptere. Derfor blev håndklædet kastet i ringen. 
 
Men det er fortsat en kendsgerning at Touren som noget helt enestående kommer gennem 
Gravens og Ågård. Derfor opstod en ny Tour gruppe, og dertil en flok mennesker, der er klar til at 
bistå med praktiske opgaver. Selve Tour gruppen består af Marianne og Per Thorsen, Kim 
Clemmensen, Per Klitte og jeg. 
 
Her lukker jeg min del af beretningen, men I skal ikke snydes for sidste del, for her har jeg har fået 
hjælp af Per Klitte fra Tour gruppen til den sidste del.  
Det gælder jo om at uddelegere. 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


