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Øster Lindet Lokalråd 

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. 

 

Forord: 

Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at det nytter at investere og ikke stirre sig 

blind på statistik og tvivlsomme fremskrivninger af budgettal. Byens foreninger har i 

fællesskab investeret store penge i faciliteter både indendørs og udendørs, der nu viser sig at 

bære frugt. Byens motionscenter bliver flittigt brugt, ikke kun af byens borgere, men faktisk 

ser vi brugere fra et stort opland. Nyindrettede overnatningsfaciliteter mellem landsbyhuset 

og motionscentret forventes at tilskynde til øget brug til f.eks. kursusvirksomhed, weekend-

og træningslejre for mindre grupper – en ny aktivitet, som vil give mulighed for, at flere får 

bevidsthed om, at der faktisk stadig er liv på landet… Vi har erkendt, at det ikke kommer af 

sig selv – så vi har taget handsken op!  

 

Fakta: 

Øster Lindet er en sønderjysk landsby med ca. 900 indbyggere fordelt med ca. 500 i 

bymæssig bebyggelse og resten i omliggende lokaliteter, hvoraf Stenderup er den største. 

Der findes en del mindre virksomheder; den største ligger i Stenderup med ca. 25 ansatte. 

Der er en del landbrug i området. Arbejdsmæssigt pendles til byer som Vojens, Rødding, 

Vamdrup og Vejen. Der er 25-35 km. til de større byer. Den kollektive transport kan ikke 

erstatte bilen herfra. 

Den mest udbredte boligform er eget hus. Der er dog også udlejningsboliger, herudover 9 

boligforeningslejligheder. Der er i de seneste år bygget enkelte nye huse i villakvarteret i den 

østlige ende af byen. 

Befolkningen i tal: 

Ifølge Vejen kommunes landsby analyse fra februar 2016 var aldersfordeling for sognets 853 

indbyggere som følger: 

 

Alder Antal personer 

0-17 år 207 

18 – 29 år 124 

30 – 65 år 416 

65 +  106 

 

Gennemsnitsalderen i Øster Lindet er på 38,2 år mod kommunens gennemsnit på 41,7 år, og 

der ses en stigning i antallet af personer i aldersgruppen 18-29 år, hvilket tegner godt for den 

fremtidige udvikling af Øster Lindet. 
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Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,43 personer, hvilket er højt i forhold til 

kommunens gennemsnit på 2,29 personer. 

 

Beskæftigelse: 

Personer over 16 år i alt 667  

Selvstændige 54 8 % 

Lønmodtagere, højt og 

mellem niveau 

302 45 % 

Lønmodtagere, øvrige 79 13 % 

Ude af erhverv 116 17 % 

Pensionister 116 17 % 

 

I Øster Lindet sogn er antallet af personer, som arbejder i området ca. 40 % af det samlede 

antal beskæftigede personer med bopæl i området. 

 

Foreningsliv, fællesskab og kirke: 

Øster Lindet har et rigt foreningsliv og mange aktiviteter i og ved Landsbyhuset, 

motionscentret og 1913-bygningen. Det er vigtigt, at konfirmationsforberedelsen fortsat 

foregår i Øster Lindet. 

På udendørsarealet findes multibaner til beachvolley, streetfodbold og parkour. En 

skaterbane er under projektering. 

Ved Ungdomshuset findes en krolfbane, hvor der hvert år afholdes en stor turnering med 

deltagelse af hold fra nabokommunerne. 

Øster Lindet har Sønderjyllands ældste forsamlingshus, der fortsat er i brug. Huset er en del 

af historien i Øster Lindet. Den ønsker vi at værne om, så vi ønsker, at Forsamlingshuset 

fortsat huser Børnehaven, eftermiddagshøjskolen og Øster Lindet Koret. Der skal fortsat 

kunne spilles dilettant 

Vi ønsker, at Junior - og Ungdomsklub fortsat har til huse i Landsbyhuset. 

Øster Lindet vil fortsat have fokus på foreningslivet, så det vil være tiltrækkende for beboere 

at påtage sig opgaver som instruktører og deltagere i bestyrelsesarbejde. Vi vil gøre det 

attraktivt også for unge at deltage i dette arbejde. 

Aktiviteter samlet ved Landsbyhuset kan tiltrække brugere og foreninger fra andre 

(lands)byer til idrætsweekends m.v. 

 

Kollektiv Trafik: 

Det er vigtigt, at der er lige vilkår for alle unge i Vejen kommune. Især for dem der er under 

uddannelse. Det kræver ordentlige busforbindelser for de unge både i folkeskole og 

ungdomsuddannelser. 
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Der skal være mulighed for de unge til at deltage i aktiviteter efter skoledagen i skolebyen og 

samtidig stadig at kunne komme hjem efter endt aktivitet 

Der skal arbejdes på at nedbringe ventetider i Jels/Rødding for at komme til Vejen. 

Koordinering af busafgange er stærkt påkrævet. 

Vi vil foreslå, at der oprettes en ”bybus” i Vejen Kommune. En bus der kan køre til de 

forskellige lokal-og centerbyer for påstigning. Lig bybusser i de større byer.   

 

Trafik: 

Etableringen af rundkørslen har givet meget mere sikkerhed for trafikanterne på Kolding-

Tøndervejen.  

For at fremme trafiksikkerheden hvor Terpvej krydser Kolding-Tøndervej ønskes der 

etableret svingbaner på Kolding-Tøndervejen. 

 

Børnepasning: 

Øster Lindet har en meget velfungerende integreret daginstitution normeret til 35 børn i 

alderen fra 0 til 6 år. Institutionen ønsker vi naturligvis at bevare. Det er vigtigt for små børn 

med den tryghed som mindre institutioner giver. Vi ser børnepasning i nærmiljøet som en 

forudsætning for bosætning og sammenhængskraft i lokalsamfundet. Vi ser gerne, at det skal 

være muligt for forældre fra andre steder i kommunen at vælge at benytte institutionen i 

Øster Lindet. 

 

Dagligvarebutik: 

Vi ønsker en dagligvarebutik placeret ved rundkørslen eventuelt i samarbejde med en dansk 

butikskæde.  

Arealerne på begge sider af Fuglsigvej kan indeholde: 

- Dagligvarebutik.  

- Lastbilparkering. 

- Parkering for privatbiler (samkørselsplads).  

- tankanlæg. 

Øster Lindet er den sydlige indkørsel til Vejen Kommune, derfor er det også i kommunens 

interesse, at der her opstilles en infostander, der kan byde velkommen til kommunen. 

Ligeledes kan billeder fra aktiviteter og faciliteter synliggøre de gode historier til 

forbipasserende og hvilke muligheder, der gemmer sig bag byskiltet. 
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Forskønnelse og renholdelse: 

Generelt ser omgivelserne godt ud i Øster Lindet. 

Det sørger landsbypedellen og borgerne for. 

De opsatte byporte hilser velkommen til byen ved indkørselsvejene. 

Renholdelse i grønne områder og langs fortove kan foregå på en årlig landsby arbejdsdag 

(borgerne melder ønsker til kontaktpersonen).  

Hvis der fortsat findes ”øjebæer” i byen, er det i alles interesse, at der arbejdes på, at disse 

huse bliver revet ned.  

Der kunne være interesse for et Øster Lindet Invest Selskab. 

 

Stisystem: 

Der ønskes en cykelsti til Jels langs med Kolding-Tøndervej. 

Der kan arbejdes på et stisystem, der kan tilsluttes de andre stisystemer i hele 

trekantområdet. Det gælder både vandrestier og cykelstier. Herved tilgodeses ikke mindst 

trafiksikkerhed men også motion og sundhed, der har høj prioritet i Vejen Kommune. 

I Øster Lindet ses sporene af ”æ kleinbahn”. Dens forløb i byen og langs med bækken kan 

forholdsvis let retableres. Endnu ses resterne af jernbanebroen over Gram Å. Denne bro kan 

retableres, og vi har dermed en stiforbindelse til Nustrup Sogn. 

 

Kommunikation og markedsføring: 

Der arbejdes med en plan om et tættere samarbejde med områdets ejendomsmæglere -lave 

input til markedsføringsmateriale og iværksætte ”åben landsby arrangementer”, hvor der i 

fællesskab kan gøres en indsats for at markedsføre byens og områdets kvaliteter, så 

bosætningen kan styrkes. 

Derudover gøres der et stort arbejde for at tiltrække og fastholde tilflyttere. 

Landsbyforeningen står parat med velkomstpakke til nye naboer.  

Byens foreninger holder aktiviteterne i gang på højt plan og i god koordination med 

hinanden. Det sker hvert år i august måned, når der holdes et såkaldt ”kalendermøde,” der 

munder ud i folderen ”det sker i Øster Lindet Sogn.” Heraf fremgår det, hvilke aktiviteter de 

enkelte foreninger afholder i det kommende år. I folderen henvises til de forskellige 

foreninger og deres kontaktpersoner. 

 

Foreningerne bag folderen:   Landsbyforeningen 

           Øster Lindet Lokalråd 

           Øster Lindet Idrætsforening 

           Lokalhistorisk Forening 

           Børnehaven Lindehuset 

         Øster Lindet Ungdoms/Juniorklub 
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           Øster Lindet Billardklub 

         Øster Lindet Eftermiddagshøjskole 

           Øster Lindet Madklub 

           Øster Lindet Vandværk 

           Øster Lindet Voksenkor 

           Landsbyhuset 

           Ungdomshuset 

           Øster Lindet Forsamlingshus 

           Øster Lindet menighedsråd. 

 

 

 

Desuden kan nedenstående kommunikationsmidler bruges: 

- Infotavle ved rundkørslen 

- Facebook 

- Folder (bl.a. placeret hos ejendomsmæglere). 

- Øster Lindets hjemmeside. 

- Beboerne som ambassadører. 

 

 

Ref. Bente W. 

09. 08. 2016 
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