
Dette er et 

godtsted til 

virksomhedens 
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Hvad kan Linå tilbyde:

Kort og let adgang til motorvej Aarhus-Silkeborg-

Herning

Buslinie 113 med times eller halvtimes afgang 

gennem Linå det meste af dagen

Kløverpladsen med Linå Hallen, Linå Børnehus -

integreret vuggestue og børnehave med 

tilhørende småbørnslegeplads, petanquebane 

med nyt klubhus med opholdsrum, tekøkken, 

toilet og overdækket terrasse, grønt areal med 

håndboldmål, bord-/bænkesæt m.m.

Kommunens flottest beliggende 

fodbold/håndboldbaner 

Idrætsforeningens klubhus med særskilt Fitness 

rum og gode omklædningsfaciliteter

Jeres små børn kan blive passet i Linå, der har 4 

kommunale dagplejere

Legeplads for de små børn – bruges dagligt af 

dagplejebørnene

Nybyggeri 2020 på Overgårdsvænget, foreløbig 

38 rækkehuse til udlejning

Naturen – lige uden for døren

Velkommen til 
Linå
Landsbyen hvor man ikke behøver 

at kede sig
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Hvad er Linå!

Lidt forhistorie

Linå er en levende landsby, der ligger hvor is og vand 

har skabt et smukt varieret landskab, hvor 

mennesker har fundet sig til rette og haft deres 

udkomme, lige siden de første jægere strejfede om, 

da isen trak sig tilbage.

Linå blev til en landsby, da bønder lagde deres gårde 

ved et lyst og åbent sted i å-dalen.

Linå fik en kvaderstenskirke i 1200 tallet. Den blev 

sognekirke for Silkeborg Slot.

Linå fik stor betydning da de to adelsveje, Aarhus / 

Ringkøbing og Skanderborg / Viborg krydsede 

hinanden i Linå. Der blev behov for kro med 

overnatning og for handelsboder.

Linå blev valgt til placering af Rytterskolen i 

Silkeborg Slots rytterdistrikt. Byggeriet blev startet 

1721

Linå er stadig fuld af liv og muligheder.

Linå har forbavsende mange tilbud indenfor kultur, 

sport og folkelighed.

LINÅ - Landsbyen der aldrig giver op.

Lukning af skolen og den lokale 

dagligvarebutik har ikke lukket byen. 

Hvordan holder man liv i de små 

landsbyer? Bare spørg Linå. Her summer 

det af aktiviteter næsten hver af ugens 

dage.  

Se nedenfor:

Hvad sker der:

Registrerede, aktive foreninger med aktiviteter i Linå:

(læs om aktiviteterne på hjemmesiderne)

• Linå Forsamlings- og Beboerhus -

linaaforsamlingshus.dk

• Linå og Omegns Husholdningsforening -

linaahusholdningsforening.dk

• Laven Linå Idrætsforening -– inkl. 

Motionscenter/klubhus llif.dk

• Resenbro Lokalråd – hvor Linå hører under  -

www.resenbro.com

Private initiativer:

Der er en masse smågrupper, der på privat 

initiativ samles til bl.a.:

Petanque, traveture, cykelture, 

senioreftermiddag med billard, forskellige 

spil, kaffe/kage og hyggesnak, handy-men der 

mødes og forestår vedligeholdelse af 

forsamlingshuset med udenomsarealer, 

jævnlige foredrag i Linå Sognehus og 

hyggeeftermiddage samme sted, bryggelaug, 

forældregruppearbejde omkring bevarelse af 

den lokale børnehave i Gl. Laven.

Ingen behøver være ensom – alle kan være 

med i et eller andet.

Desuden er der oprettet Facebook grupperne:

• Linå Nyt

• Linå Kirke

• LLIF

• Linå Sogn

• Linå crossbane, LLIF

• Linå Petanque

hvor aktuelle begivenheder/aktiviteter løbende 

slås op.

Kontakt os

Har du spørgsmål til noget af ovenstående, så 

kontant en af de personer, der er anført på 

den aktuelle hjemmeside, som spørgsmålet 

hører under.

En opdateret udgave af denne folder vil 

kunne hentes på Resenbro Lokalråds 

hjemmeside resenbro.com

Her kan du også læse mere om 

Lokalrådet og dets arbejde.

Folderen er udgivet af    

Resenbro Lokalråd

http://linaaforsamlingshus.dk/
http://linaahusholdningsforening.dk/
http://www.llif.dk/
http://www.resenbro.com/
http://www.resenbro.com/

