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NY GRUSGRAV OG TRAFIK
På Stokkildhovedvej har man søgt om tilladelse til at udvinde råstoffer fra markområder i
forlængelse af det nuværende område, der er ejet af Kollund Sand og Grus.
Det nye område er en del af Region Midtjyllands råstofplan fra 2016 og er lige nu igennem en
vurdering hos Herning Kommune, der skal fremsende sin indstilling til regionen indenfor de næste
par uger.
Kollund havde forventning om, at den nuværende tunge kørsel gennem Kollund ville blive
væsentlig mindre, når Kollund Sand og Grus indstiller sine aktiviteter indenfor et års tid.
Bestyrelsen har derfor med opbakning i en privat underskriftindsamling fremsendt et brev til
Herning Kommune, hvor vi fremfører de ulemper, kørsel gennem Kollund vil have i årene
fremover. Vi henstiller til kommunen, at man stiller krav om, at kørsel til og fra det nye område skal
ske via Fjederholdtvej og ikke gennem Kollund.
Dels peger vi på, at det nye område ligger tæt på Fjederholdtvej og kørsel denne vej ikke vil være til
egentlig gene for denne trafik, når man ser på afstande. Dels mener vi, at vejene omkring og
igennem Kollund har svært ved at bære denne tunge trafik i årene fremover og endeligt må man se
på den belastning beboerne vil være påvirket af, når trafikken til den nye grusgrav skal foregå de
næste 10-15 år.
Lige nu ligger vores brev hos Vej, trafik og Byggemodning i Herning Kommune og bestyrelsen
tager kontakt til kommunen i uge 18 for at sikre, at vi bliver hørt og inden kommunen sender sin
indstilling til regionen.
Der er borgere, som har foreslået at parkere vore biler ude på gaden, så det besværliggør den tunge
trafik, men det må bestyrelsen bestemt fraråde, da det alene vil øge risikoen for vore svageste
trafikanter, nemlig cyklisterne, som i stort tal kører gennem Kollund. Vi anbefaler, at man kun hvis
nødvendigt parkerer på gaden og så langt oppe på rabat/fortov som muligt, så der er plads til
cyklisterne indenfor kørebanestriberne. Vi holder jer orienteret.

KONTINGENT 2019
Mange har allerede læst tidligere mails og indbetalt kontingent for 2019, men mange har overset
eller glemt at overføre. Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet fastholdes på kr. 200,00.
Betaling kan ske via MobilePay på 98645 eller overføres til VestJysk Bank 7604-1322017. Husk at
anføre navn.

UDBYGNING AF FORSAMLINGSHUSET
Bestyrelsen arbejder med en mulig tilbygning ved Forsamlingshuset. Det skal ses som en aktivitet i
forbindelse med landsbyernes forskønnelse, hvor vi gerne vil tilbyde et møderum udendørs, som
kan benyttes af alle borgere og de, der kommer forbi.
Der er lavet tegninger til byggeprojektet, men der er selvfølge mange ting, der skal undersøges og
der skal skaffes penge. Vi vil holde jer orienteret om projektet.

TUR TIL SØBY BRUNKULSLEJER
I de modtagne spørgeskemaer efterlyses arrangementer/ture udenfor byen. Det har bestyrelsen set
på og arrangerer nu den første tur, så d.11. maj tager vi en tur til Søby Brunkulslejer.
Dette område er et helt specielt naturfænomen, og museet viser og fortæller om en vigtig del af
vores lokale historie. Mange fra Kollund og omegn har aldrig været på museet eller i området, som
engang husede flere tusinde mennesker. Vi skal høre om historien, og vi skal på tur rundt i området
med guide.
Arrangementet starter på Søby Museum den 11. maj kl. 12.00, hvor vi får en let frokost med øl og
sodavand. Derefter får vi foredrag om Søby Brunkulslejer og den fantastiske historie, vi finder her
få kilometer fra vores by med de menneskeskæbner og det liv, der var her engang i 40erne. Vi får
en guided tur på museets område, som har en masse spændende at byde på. Så springer vi ud i vore
biler og får via radio en guided tur rundt i brunkulslejerne. Der er 6 radioer til rådighed, så vi skal
måske finde sammen i 6 biler, men bliver vi så mange, at det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gøre
stop forskellige steder og få fortalt om det, vi ser her i denne spændende natur. Herefter kører vi
tilbage til museet, og man har mulighed for på egen hånd at udforske området, husene og maskiner.
Prisen alt inklusive, dvs. indgang, frokost, guide og rundvisning bliver kr. 90,00 per person og kr.
30,00 for børn under 12 år.
Tilmelding sker ved at overføre pengene via MobilePay på 98645 eller ved overførsel til Vestjysk
Bank 7604-1322017. Husk at anføre navn og antal personer. Du kan også henvende dig til Sven på
Kollund Byvej 22 og betale direkte. Tilmelding senest d. 5. maj 2019. Vi ses!

SOMMERFEST DEN 17. AUGUST
Det har været et fantastisk forår og påsken var udover det normale. Vi skal nu begynde at se på en
plan for årets sommerfest. For selvfølgelig skal vi have en sommerfest igen i år.
Vi har ikke noget festudvalg endnu, men vi efterlyser nogen, der kunne stå for de underholdende
indslag. Da dette måske kræver lidt planlægning, så beder vi jer allerede nu tænke over gode ideer
og meget gerne melde jer som deltagere i Underholdningsgruppen.
Meld jer til Sven på 40598375 eller på mail kollund.forening@gmail.dk.
Vi skal også bruge andre praktiske hænder til rejsning af telt mv. Der er styr på indkøb, men vi skal
også bruge lidt hjælp til det praktiske med bar, mad osv.
Lad os stå sammen om at få denne aktivitet på plads, så vi igen kan glædes over et godt
sommerarrangement.

SPONSORER:

BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375
(BEMÆRK IKKE SMS)
KOLLUND.FORENING@GMAIL.COM

