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Grønlandsvejens Lokalråds hidtidige aktiviteter: 
Oversigten, som dækker perioden fra og med 2016 er i overskrifter, og medtager de væsentligste aktiviteter. 

 

 Trygheds- og tyveriprojekt for hele området. (Primært villaområderne) 
 Genindvielse af Kløverstierne. (Der mødte 150 beboere op, som deltog i en række motionsaktiviteter) 
 Åbent Hus for virksomheder. (Indtil videre kun Centrumpæle) 
 Hundetumleplads. (Gennemført af afd. 42 i Løget, men på Grønlandsvejens Lokalråds initiativ) 
 Navngivning af søerne i området. 
 Fodgængerovergange på Grønlandsvej. (Vi fik ændret Vejle Kommunes beslutning om at fjerne de 

eksisterende overgange, og fik sat ”Toronto-lys” op) 
 Etablering af ”Min Landsby”. (En elektronisk opslagstavle for hele området, med nyheder, aktiviteter og kort) 
 Valglokale i Kvartershuset. (Valglokalet er flyttet fra kirken til Kvartershuset) 
 Åbent Hus i Kirken/Moskeen. (Et fælles projekt af ”Kend din Nabo” med deltagelse af Grønlandsvejens 

Lokalråd, kirken, moskeen o.a.) 
 Deltagelse i ”Lokalråd+” som villaområdernes repræsentant. (Deltagere: Søndermarksskolen, politiet, 

børneinstitutioner, AAB Løget, De boligsociale, erhvervslivet i området og Grønlandsvejens Lokalråd. 
Formålet er at tage hånd om børn og unge mennesker i Løget) 

 Forskønnelse af Løget Center. (Der afholdes den 6. juni et møde med Vejle Kommune og centrets 
ejere/lejere, om hvordan vi får gjort området pænt og præsentabelt) 

 Vedligeholdelse og forskønnelse af primært det sydlige område af vores område. (Vejle Kommune har 
allerede udført en række vedligeholdelsesopgaver, bl.a. fjernet træer og krat ved tunnelen under 
Grønlandsvej) 

 Støj fra rygeklubben i Løget Center. 
 ”Cykle til skole” projekt. (Vi vil her lære børnene selv at cykle i skole, bl.a. med guidede cyklegrupper) 
 LøgetByNyt. (Deltager i redaktionsudvalget, med henblik på at gøre bladet til hele områdets blad) 
 Deltager i SIU-møder. (Søndermarkens Idræts Udvalg arbejder på en ekstra idrætshal, som skal aflaste såvel 

Søndermarksskolen som Søndermarkshallen. 
Projektet kan dog give nogle trafikale udfordringer i forbindelse med de eksisterende skoleveje, hvilket er et 
af de forhold, som vi vil overvåge) 

 Mountainbike-bane ved Grønnedalen. (Vi har samarbejdet med Vejle Kommune i forbindelse med 
etableringen af Mountainbike-banen ved Grønnedalen.) 

Et væsentligt tema i mange af aktiviteterne har været at nedbryde skellene mellem Løget og de omkringliggende 
boligområder. Vi tror på, at dette er medvirkende til at holde Løget ude af Ghetto-listen, hvilket er en fordel for hele 
området. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til nedenstående. 
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