
Årsmøde i Hejnsvig Lokalråd d. 23 November 2022. 
 
Det sidste år har været præget af ”efterCorona” og hvordan kommer vi i gang igen, dertil kommer 
udfordringer i økonomi, krig i Ukraine og inflation. 
For lokalrådet har der også været udfordringer. 
SKOLEBYGGERI 
Jeg tror næsten alle i Hejnsvig er enige om at få en ny skole her er fantastisk. I efteråret 2021 blev 
der nedsat et lokal udvalg der sammen med forvaltningen, skulle søge fonde og skaffe midler så 
der sammen med skolebyggeriet, kunne etableres lokaler og faciliteter så det kunne blive et 
samlingspunkt for borgere i Hejnsvig området, det forløb godt og tegningerne til den nye skole var 
klar, udvalget havde fået samlet ca. 3,5 mill.  ET PROBLEM, rådgiverne forventer merpris på 7 mill. 
Ved budgetforhandlingerne i kommunen blev det så desværre Ny Skole I Hejnsvig, der blev udsat 
til 2024. Det var en meget stor skuffelse for os i Hejnsvig. Der var mange telefonsamtaler, breve og 
møder, byrådet var presset der skulle spares krig og inflation var der jo ingen der kunne forudse. 
Hvor står vi så nu.  Vi havde et møde med borgmesteren, Lokalrådet og vore lokale politikere. Det 
var et godt møde, og vi bakker op om borgmesterens referat fra mødet. 
Der står: Der er stor politisk opbakning til byggeriet af en ny skole i Hejnsvig, og at man fra 
lokalrådets side gerne må kommunikere at byggeriet af en ny skole påbegyndes i starten af 2024. 
Udskydning af byggeriet skal ikke ses som et fravalg af skolen, men som et resultat af en meget 
stram anlægsramme, og høje priser i byggeindustrien grundet den nuværende inflation citat slut. 
 
BYGGEGRUNDE 
 
Byggegrunde ser nu ud til at komme i gang, der bliver udstykket byggegrunde ved Østerbo (ny 
navn Rosengårdsparken måske) med udkørsel direkte ud på Billundvej og Cykelsti. Vi tror det kan 
blive rigtig godt, kort afstand til Gyttegård, Golfbane, Grene Sande og Billund. 
Vi forventer arbejdet starter først i det nye år.   Det er i høring nu.  Det har også været 
langsommeligt. 
 
Cafeteriegrunden er forhåbentlig også  ved at være på plads, her er det lejligheder som vi også har 
brug for i Hejnsvig, det er også i høring nu. 
 
Ny skole, Byggegrunde og Lejligheder det er godt for udviklingen i Hejnsvig. 
 
Birthe Nielsen og Rene Eriksen har sagt ja til at promovere Hejnsvig, reklamere for de muligheder 
der er i Hejnsvig.   
 
VANDRESTIER 
 
Sammen med Trafik, Park og natur i Billund Kommune arbejdes der nu på udbygning af stier 
omkring Hejnsvig, der søges fonde som de ansatte ved kommunen er tovholder for, hvis det 
lykkedes med at få fondspenge er tanken at fortælle historien i og omkring Hejnsvig, der arbejdes  
også sammen med lokalarkiv, vi har bl.a. gravhøje, tørv fugdal mose Troldhede banen, mm. 



Der er også et udvalg. Sune og Laurits har været med fra start, og dertil nu Rene og Karsten fra 
Lokalråd og 2 fra kommunen. 
  
Vi har også lige plantet 10 Fuglekirsebærtræer og 3 æbletræer ved stien fra Bredgade langs med 
Klinkvej, dertil kommer bord/ bænkesæt. Det er gjort for at forskønne byen, pengene har vi søgt 
og fået ved Borger idekassen. 
 
Legepladser sker der desværre ikke noget med kommunen har ikke afsat nye penge til det i 2023. 
 
Markedsudvalget og Julefrokostudvalget sker der ændringer med her i slutningen af 2022, 
julefrokostudvalget nedlægges det sker alene af økonomiske grunde, det koster at have en konto i 
vores sparekasse, og der har ikke været afholdt julefrokost de seneste år(corona) derfor 
nedlægges den, og vi kan altid starte igen. Markedsudvalget overføres til HIF, det synes vi også er 
en god ide, der kan også spares penge, HIF afholder også arrangementer der kræver forsikringer 
mm. Det kan gøres billigere når man er samme forening. 
Jeg mener det har været rigtig godt med de 2 udvalg, det er med til at ryste beboere i Hejnsvig 
sammen, og tilflyttere har mulighed for at få kontakt med borgere i Hejnsvig.  Tak for det. 
 
Vi har også fået et forslag om ikke vi skulle arbejde på, at foreninger i Hejnsvig holdt 
generalforsamling sammen, alle foreninger har et mere eller mindre problem med at der kommer 
for få til generalforsamlingen, og det er et problem at få bestyrelsen fuldtallig. Kan vi afhjælpe det 
ved at arbejde mere sammen, holde generalforsamling sammen evt. med fællesspisning inden 
generalforsamlingen, tænk på det. 
 
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til Dorthe Brødsgård for at styre Hejnsvig bynet og skærmen i 
brugsen, uden din hjælp ved jeg ikke hvad vi skulle gøre, tak for det. 
 Tak til Erik Brugsuddeler for et fantastisk beløb til udviklingspuljen i forbindelse med din 
fødselsdag, det hjælper meget og i lokalrådet ser vi på hvilken projekt pengene skal bruges til. 
Tak til Skrotbanden, det i har gjort for at hjælpe foreninger og andre i Hejnsvig er fantastisk. 
 
Stor tak til jer i bestyrelsen (styregruppen) for et rigtig godt samarbejde, det har været en 
fornøjelse at samarbejde med jer, altid en god stemning og forståelse for at finde løsninger, tak for 
det.             Jeg stopper med arbejdet her i lokalrådet når mødet i aften er slut, ikke fordi jeg er 
træt af arbejdet, men fordi jeg mener det er tiden der skal nye kræfter til. 
 
 
 
Ove Møberg. 
 
 
 


