BORGERPLAN
FOR
LANDSBYEN GULLEV

Vi ser Gullev med kirken og huse set fra Borre siden

Udarbejdet ultimo 2006
Side 1

Landsbyen Gullev ligger kun 3 km fra den større by Bjerringbro – og kun 6-800 m fra det
nærmeste parcelhuskvarter og Andels / Lejeboligkvarter på Brokbakken.
En af vejene fra Randers mod Silkeborg går igennem Gullev og kun 300 m borte er den
gennemgående vej fra A 26 til A 16 samt vejen fra Ans over Sahl til Bjerringbro.
Gullev i dag:
Der er ca 38 husstande i Gullev – og ca 110 borgere indenfor byskiltene.
Af erhverv er der en planteskole.
Der er ingen butikker i Gullev – men en kirke.
Der er et forsamlingshus – som er stedets samlingssted.
Børnepasning og dagpleje er i Bjerringbro – og skolen er enten i Bjerringbro eller i Sahl
Friskole.
Busruten Randers – Silkeborg, Bjerringbro – Thorsø passerer byen.
Landsbyen Gullev er højt beliggende med udsigt over Gudenådalen.
Gullev`s historie:
Navnet, ” Gullev ”, kommer af et mands navn – Sikkert fra Guthi + lev.
Landsbyens alder kan ikke siges med sikkerhed, men det er nok sandsynligt, at bostedet
Gullev var tidligere end kirken ( før 900 e Kr. )
Gullev kirkes kor er fra romansk tid – og våbenhuset er fra sengotisk tid. I 1796 blev skibet
forsynet med en tagrytter, der blev fornyet i 1999.
Før selvejet var der i Gullev 12 gårde og 1 hus, der ejedes af Godset Ormstrup.
Udskiftningen skete i 1787.
Gravhøjen ” Kettinghøj ” ligger i skellet mod Sahl sogn.
I ” Flaskemosen ” er fundet 6 økser og 2 mejsler. Et bronzesværd er fundet i Gudenåen.
En langhøj og 40 høje er sløjfet eller ødelagt.
Der har været 2 helligkilder i sognet: Skt. Hanskilde på kirkegården og en kilde i Gullev
hedebakker.
Landsbyen Gullev`s ønsker:
Ønsker fra Gullev er:
Løbende vedligeholdelse og renovering af Forsamlingshuset.
En legeplads og et grønt område i byen – med boldbane – borde og bænke ( Er
påbegyndt – men skal færdiggøres)
Bedre gadelys
Fartdæmning gennem byen

Side 2

Een af de tre indfaldsveje til Gullev

Gadeparti fra Gullev

Indgangen til Forsamlingshuset
Vejen fra Kongensbro til Bjerringbro med
Gullev i baggrunden
Eller vejen, der forbinder Randers – Silkeborg

En af gårdene i Gullev
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Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgerne –
Eventuelle ændringer til oplægget skal være
skriftlige og med underskrift og skal afleveres
til: Lars Pedersen, Gullev Byvej 32, Gullev.
8850 Bjerringbro
Oplægget fremsendes til kommunen i dec.
måned 2006
Efterskrift:
Efter modtagelse i Bjerringbro Kommune
fremsendes planen til Viborg Ny
Storkommune.
Eventuelt kan der på grund af tidsforløbet ske
mindre ændringer og omprioriteringer i
fremsendte materiale – men det tror vi på kan
afklares med Planlægningskontoret i Viborg
Ny Storkommune.
Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte
Dec. 2006
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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