UDVIDET ÅBNINGSTID
for grusgravene syd for Kollund
Ejendommene omkring grusgravene syd for Kollund samt
Borgerforeningen har modtaget brev fra Herning Kommune vedr.
ansøgninger om at udvide åbningstiderne for grusgravene, så de kan åbne
06.00. Formålet er, at vognmændene kan være på leveringstederne kl.
07.00, når byggepladserne åbner. Det fremgår af brevet at Herning
Kommune kan godkende udvidelsen uden høring, men at de alligevel har
sendt det i høring, da det påvirker trafikmønstret i vores område.
Borgerforeningen har besvaret henvendelsen, og vi har ikke indvendinger
imod dette, men har fremført en række krav til kommunen vedr. vejene
omkring byen, samt henstillet at lastbiler over 3,5t kun må køre 30
km/timen gennem byen, så den tidlige trafik samt trafikken i løbet af
dagen ikke er så belastende for borgerne og bygninger. Vi har foreslået, at
grøften på det første stykke af Knudmosevej bliver lagt i rør, så vejen kan
gøres lidt bredere og undgå at grøften bryder sammen pga. trykket fra
lastbilerne, når de passerer hinanden. Broen på Stokkildhovedvej er under
renovering og vejen forventes spærret indtil 23/12. Vi håber på mindst
mulig påvirkning af lokalmiljøet. Vi har ikke fået svar fra kommunen
endnu, men vil informere om resultatet af vore drøftelser med dem.

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
December 2011

Sven Nordgaard

CHAMPAGNEPROPPERNE SPRINGER
- igen i år på pladsen foran forsamlingshuset. Vi håber, at se en masse af
Jer til champagne, sodavand og kransekage d. 31. dec. kl. 11.00.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

Julefrokosten 2011

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
JULETRÆSFEST D. 27. DEC. 2011
Nytårskalas d. 31. dec. 2011
Generalforsamling d. 19. januar 2012

JULETRÆSFEST 2011

Det er vigtigt, at der er en stærk bestyrelse med visioner, så mød op den
19. januar 2012.

Så er der juletræsfest den 27. december kl. 14.00 i Kollund
Forsamlingshus.

Se venligst den vedlagte indkaldelse til generalforsamlingen.

Kom og dans om juletræet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi laver julehygge med sodavand og pølser til alle børn i Kollund.
Og det kunne jo være at julemanden kom forbi med en godtepose.
Alt det koster selvfølgelig ikke noget. Derudover kan der købes kaffe,
gløgg og æbleskiver.
Tilmelding er nødvendigt for at julemanden ved hvor mange godteposer
han skal have med.
Tilmelding senest den 16. december til Helle og Keld på telf.: 97 22 15 89

GENERALFORSAMLING 2012
Kollund Forsamlingshus og Borgerforening afholder generalforsamling
den 19. januar 2012. Bestyrelsen anbefaler som altid, at alle møder frem
for at give deres mening tilkende og give udtryk for de ønsker, man måtte
have til udviklingen i Kollund i det nye år.

ÅRETS BRAG AF EN JULEFROKOST
- kan kort beskrives med disse billeder – hvor enhver yderligere forklaring
er overflødig – men alligevel: glade mennesker og fantastisk god mad, flot
oppyntning og sjove indslag og sange. TUSIND TAK til arrangørerne!!

