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 Kort og matrikelstyrelsen Skala: 1:2�.000

Gadbjerg - INFO

Indbyggertal 200� Gadbjerg by 6�0 pers
   Gadbjerg sogn  1�11 pers

Hjemmeside  www.gadbjerg.dk

Afstande  Gadbjerg - Vejle         20 km
   Gadbjerg - Give           12 km

Offentlig service  Skole, SFO, børnehave og hal.

Fællesforeninger  Lokalråd og borgerforening.
   
Detailhandel  Hotel, købmand, pizzeria   
        isenkræmmer, butik med   
   dyreartikler samt reserve-  
   delslager til biler.

DTK Kort25 Trad.
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Gadbjerg SkoleKarrakteristisk gårdmiljø
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GADBJERG var oprindeligt et landbrugssamfund, 
som senere er vokset med jernbanens muligheder og 
blevet stationsby. Byens struktur er således 2 delt med 
en stationsby og en landbrugslandsby. Trinbrættet 
blev nedlagt år tilbage, men der arbejdes på at få det 
genåbnet til glæde for byens borgere. 
Der er for nylig oprettet en samlende fællesforening 
der hedder “Hatten”.

Identitet - sted
1. Den gamle landsby
Kirken og de omkringliggende gårde langs med ”buen” 
ligger i Gadbjergs sydligste bydel, der også er byens 
ældste kvarter. Tilbage i 60’erne har gårdene og kirken 
ligget med det åbne landskab omkring sig. I dag er der 
bygget parcelhuse både mod nord og syd. Der er en 
nyetableret sognegård ved kirken. 

2. Handelsgade og stationsby
Langgade vidner om at Gadbjerg har været en driftig 
stationsby. Gaden er hyggelig og snæver og har den 
dag i dag et aktivt handelsliv. Der er hotel, købmand, 
isenkræmmer, pizzeria, butik med dyreartikler samt et 
reservedelslager til biler. 

3. Institutions miljø
Skole, børnehave og hal er placeret midt mellem den 
gamle landsby og stationsbyen, med udsigt til landska-
bet på begge sider. Der er spejderhytte og nyetableret 
shelter i skovbrynet, ungdomsklub ved hallen, bibliotek 
ved skolen, samt planer om at placere et plejehjem øst 
for Langgade. 

�. Erhvervsområde
Et stort erhvervsområde ligger nord for jernbanen og 
dominerer byens nordlige ende.
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Gaderum - bymidte

Gadbjerg Langgade er stærkt identitetsgivende for 
Gadbjerg. I den sydlige del af byen ligger landsbyen vest 
for vejen og det åbne landskab mod øst. Gaden snævrer 
sig ind, når man passerer skolen og entrerer “stations-
byen”. Her er gaden mere bymæssig, idet den slår et 
lille knæk og har husene tæt pakket på begge sider.

Gadbjerg Langgade er samtidig den gade, der bærer al 
primær trafik i Gadbjerg. Det opleves umiddelbart som 
om der er meget trafik og også en del tung trafik. 

Gaderummet i “stationsbyen” er snævert, og der er ikke 
meget plads til standsning. Der er etableret to 
parkeringspladser for at aflaste gaderummet. Der er 
dog stadig mange, der parkerer i selve gaden.

Langgade opleves som værende slidt, fortovene er 
ujævne og asfaltbelægningen hullet. 
Gadebelysningen er af nyere dato nord for jernbanen, 
hvor kabler også er gravet ned. Syd for jernbanen er 
belysningen af ældre dato med synlige kabler.

Der er etableret en ny byport ved den nordlige indkørsel 
til byen, denne ser dog ikke ud til at virke efter hensig-
ten. 

Der er ingen byport i Gadbjergs sydlige ende, og her er 
desuden et hjørne med dårlige oversigtsforhold. 

Bevaringsværdige bygninger
Det gamle mejeri, nu reservedelslager, er bevarings-
værdigt, desuden er der kirken og oprindelige gård-
miljøer.
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Erhverv - beboelse

1. Bymidte
Beboelse og detailhandel smelter sammen i Gadbjergs 
tæt bebyggede center.

2. Beboelse 
Beboelse og landbrug eksisterer side om side i de ældre 
bydele. Der er parcelhuskvarterer fra 60’erne, 70’erne 
og 80’erne samt en ny udstykning. 

�. Erhverv
Et stort erhvervsareal ligger i Gadbjergs nordlige ende.
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Natur - sigtelinjer

Gadbjerg er en langstrakt landsby, og der er forholdsvis 
god kontakt til naturen hen gennem byen. 

Natur
Kommer man syd fra opleves Gadbjerg således;
Langgade løber på kanten af landsbyen med eng og 
hestefold mod øst. 
Skoven ligger på en bakke vest for byen. Efter at have 
passeret den tætte bymidte, får man et langt kig til 
begge sider langs jernbanetraceet. Herefter kommer et 
stort engområde til syne bag husene mod vest.

Rekreative områder
I stationsbyen ligger et mindre grønt område med bålp-
lads og fodboldmål.
Der er legepladser og boldbaner i institutionsområdet.

Sigtelinjer
Der er god kontakt til landskabet mod øst og vest. Det 
er vigtigt at bevare denne kontakt og de åbne kig mod 
kirken.
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Smukt - grimt

Gadbjerg har mange smukke elementer; kirke, kig til 
eng og skov, gamle gårdmiljøer, fine byhuse og det 
gamle mejeri.

Der er også grimme steder i Gadbjerg, primært 
erhvervsområdet i byens nordlige ende. Desuden byg-
ninger der ikke er vedligeholdt, eller som er renoveret 
på en mindre heldig måde.

      smukt
      grimt

Udfordringer i Gadbjerg

På baggrund af denne registrering peges på en række 
udfordringer i Gadbjerg.

Trinbræt ved jernbanen.

Forskønnelse og facaderenovering i bymidten – skabe 
sammenhæng ml. de 2 landsbycentre via Gadbjerg 
Langgade

Bevaring af detailhandel og arbejdspladser i Gadbjerg. 
Forskønnelse af erhvervsområdet.

Kontakt til naturen, visuelt samt øget adgang via sti-
systemer. 
Rekreative områder. Kig til kirke og landskab bør beva-
res eller reetableres.




