SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
September 2013

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

LOPPER TIL LOPPEMARKED:
Har du allerede nu lopper til loppemarkedet, som du gerne vil af med, kan
disse afleveres hos Frode Jensen. Aflevering kan aftales med Frode på tlf.
9721 2696.

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
OKTOBERFEST DEN 5. OKTOBER 2013
Banko den 24. oktober 2013
Fællesspisning den 5. november 2013

BANKOSPIL
Den 24. oktober kl. 19.00 åbner vi dørene for årets store bankospil. Igen
med flotte kurve, ænder, vin og sponsorgaver. Sæt kryds i kalenderen og
mød talstærkt frem til støtte for Kollund. Tag gerne familie og venner
med.

BESTYRELSENS KONTAKT TIL
KOMMUNEN
Der har efterhånden samlet sig flere spørgsmål vedr. lokale forhold og
bestyrelsen har rettet henvendelse til Herning Kommune. Følgende er de
områder, hvor vi har søgt afklaring.
1. Skiltene ved indkørslen til Kollund har været påkørt og lokale har
forsøgt at rejse skiltene efter bedste formåen. Kommunen vil efter
sommerferien sikre at skiltene nedgraves korrekt.

2. Stokkildhovedvej - ud for forsamlingshusets parkeringsplads samt selve parkeringspladsen, legepladsen og vejen ved nabo
husene havde sidste vinter og forår et par gange været under vand.
Det er også sket tidligere. Bestyrelsen har foreslået, at der skiftes
til en kuppelrist på selve parkeringspladsen, men kommunen
henviser til, at det er et privat anliggende. Bestyrelsen er ikke enig
heri, idet parkeringspladsen er offentlig og ligger ikke på
forsamlingshusets grund og vi vil gøre kommunen opmærksom på
dette. IMIDLERTID peger kommunen på, at ved et syn var flere
riste på Kollund Byvej fra kirken og ned mod byen samt på
Stokkildhovedvej dækket med løv og andet. Bestyrelsen vil derfor
gerne opfordre til, at grundejerne sikrer at riste er fri for affald, så
der er frit løb for vand til kloakerne. Dette skulle medvirke til
mindre mængder vand, der løber mod parkeringspladsen. En lille
hjælp til kommunen og os selv med stor virkning.
3. Sætningen i vejen ud for nr. 43 har vi bedt om bliver udbedret.
Kommunen henviser til Herning Vand og vi afventer svar herfra.
4. Vejvisning fra motorvejsafkørslen og til Kollund er blevet ændret,
så man nu som ikke-lokal bliver ledt på en længere tur for at
komme til Kollund. Tidligere var Fastrupvej ikke så farbar som i
dag, men nu er forholdene forbedret og skiltningen fører ikke
længere ad Vester Fastrupvej. Bestyrelsen har ikke taget stilling til
dette svar fra kommunen, men Vester Fastrupvejs dårlige
forfatning (og forbud mod gennemkørsel af tunge køretøjer) taget i
betragtning, er det måske en god idé at fastholde den nuværende
skiltning.
Bestyrelsen vil holde jer opdateret på forholdene og skulle du have nogle
ting bestyrelsen skal tage op med kommunen, så kan det sendes til
formanden Sven Nordgaard, Kollund Byvej 22.
Bestyrelsen har et udmærket forhold til kommunen, så rimelige forslag
drøftes gerne.
Sven Nordgaard

