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Randbøldal. Hvad angår Randbøldal midtby, 

det vil sige trekanten overfor Randbøldal Kro, så 

blev stedet sidste år renoveret, så landsbyen 

kunne være sig selv bekendt. Til gengæld er om-

rådet omkring det der engang var parken til Ho-

vedbygningen til Randbøldal Fabrik i en sørge-

lig forfatning. Græs og buske groede vildt og 

ubehersket, selv den skrænt son Vejle Kommu-

ne forventedes at hede græs og ukrudt nede på, 

voksede vildt, så skal man ikke nævne det stop-

pested som Bus Syd ejer. 

Så holdt Borgerforeningen bestyrelsesmøde, og 

pludselig skete der en hel del. Der lød en larn fra 

en buskrydder nede på skrænten. Det var per 

Aatoft, der var i gang med buskrydderen. Hele 

skrænten ned og de mange vilde buske blev lagt 

ned. Nu så her helt pænt ud – sådan da. 

Dette sådan da – dækkede over, at skrænten stil-

le og roligt var ved at bevæge sig ud mod mid-

ten af Ahornvej. Sådan er det ikke mere. Erik S. 

Randbøldal Borgerforening – Gør Randbøldal smukkere 
Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 

Borgerforeningens bestyrelse har besluttet at Randbøldal skal se godt ud. Her er det Erik Ander-

sen, som er suppleant i bestyrelsen, der er gået i gang med at sikre, at skrænten ikke ender ude 

midt på Ahornvej og samtidig, at regnvandet kan løbe væk når der kraftige regnskyl melder sig. 

At skrænten ser så pæn ud skyldes, at per Aatoft har ”været efter den” med sin buskrydder. 

 

Erik sørger for, at skrænten bliver ført tilbage og at regn-



Andersen kom forbi med trailer og skovl og i 

løbet af forholdsvis kort tid var det ved hjælp af 

en snor og skovlen skabt en mere lodret kant ud 

mod Ahornvej. Selv Bus Syd kan nu glæde sig 

over at deres busholdeplads ser velholdt ud. Det 

også selv om der kun kommer fire busser i døg-

net. 

Da vi talte med Erik Andersen sagde han, -Nu 

hugger jeg kanter af ned til hjørnet, så må Vejle 

Kommune selv tage sig af resten ved Dalekilde-

vej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden for Randbøldal Borgerforening Jan  

Nielsen er mere end almindelig glad for en be-

styrelse, der ikke går af vejen for at være med til 

at gøre Randbøldal pæn og velholdt at se på.  

Jan Nielsen siger, -Vi gerne gennem borgerfore-

ningen motivere beboerne til at være med til at 

gøre landsbyen pæn at se på.  

Endelig er formanden glad for, at han inden læn-

ge kan genudgive Bogen ”Randbøldal Borger-

foreningen 75 år”, og det i en revideret og ajour-

ført udgave. 


