
Der var enighed om at vi forsøger i 3 mdr. eller indtil næste trafiktælling 

at se, om yderligere tiltag er nødvendige, og om vi skal holde et nyt møde. 

Jeg vil holde løbende kontakt med kommunen om reaktioner fra beboere, 

så kom gerne til mig, hvis der er problemer.  

Trafiktælling i Kollund by og på Stokkildhovedvej i perioden 9. til 17. 

januar 2012 viste desværre, at mere end hver 3. bilist overskrider de 50 

kilometer i timen i byen og da der i den uge næsten ingen lastbiler kørte 

igennem (kun 4% lastbiler). Så er det altså personbilerne, der kører for 

stærkt !!! 

 

Sven Nordgaard 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSEÆNDRING: 

 

De beboere, der fraflytter Kollund-området, og som stadig ønsker at 

modtage vores folder, skal huske at give besked til Kollund 

Forsamlingshus og Borgerforening , da vi ikke automatisk modtager 

meddelelse om flytningen. Så husk at ringe til tlf. 4059 8375 vedr. 

adresseændringer 

KOLLUND FORSAMLINGSHUS 

OG BORGERFORENING 

Marts 2012                                                                                       

 

 

                                                                                                  En flok heste i Kollund 

 
 

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT             

Fællesspisning den 2. marts 2012 

Fællesspisning den 30. marts 2012 

Oprydningsdag den 21. april 2012 

Sankt Hans den 23. juni 2012 

  



ÅBENT HUS DEN 2. MARTS KL. 18.30 

 

Menuen til Åbent Hus bliver som følger: 

 

Karbonade med ovnbagte kartofler, rodfrugter og salat. 

Fromage med sovs. 

Kaffe med hjemmebagte småkager. 

 

til den lave pris af kr. 35,- pr. person, børn kun kr. 10,- 

 

Tilmelding senest den 28. februar til  

Dora:   9721 4195 

Rikke: 9722 2036 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅBENT HUS DEN 30. MARTS 

 

Husk at næste fællesspisning ikke er den 1. fredag i april, men den 

SIDSTE fredag i marts. Det skyldes, at 1. fredag i april falder i påsken 

(langfredag). 

 

TIDLIG ÅBNING I GRUSGRAVENE 

 

De to grusgrave, Nymølle Stenindustrier A/S på Slunstrupvej samt 

Kollund Sand og Grus med udkørsel til Stokkildhovedvej har som 

tidligere oplyst ansøgt kommunen om mulighed for at åbne for afhentning 

af sand og grus fra kl. 06.00 på hverdage. 

 

I den anledning har kommunalbestyrelsen bedt om, at der etableres en 

kontaktgruppe mellem kommunen, grusgravene og Kollund 

Borgerforening, for at sikre en optimal håndtering af tidligere 

åbningstider. Der har nu været afholdt møde mellem parterne og der kom 

flere positive oplysninger frem under mødet. 

Ifølge Nymølle Stenindustrier A/S vil der være højst 20-30 dage om året, 

hvor der vil være behov for den tidlige åbning. Kollund Sand og Grus 

bekræftede, at det ikke vil være hver dag, der er behov, men kun efter 

aftale i forbindelse med større projekter - måske en måned pr. år, hvor der 

er behov.  

Det er aftalt, at de to grusgrave skal lave opgørelser, der viser antal læs i 

tidsrummet kl. 6-7 om morgenen, samt datoer gennem hele 

forsøgsperioden. 

Gunner Vestergaard og jeg påpegede overfor kommunen, at der er stort 

behov for at Knudmosevej og den sydlige strækning på Stokildhovedvej 

fra Slumstrupvej bliver udvidet. Kommunen kunne desværre kun oplyse, 

at der ikke er penge til dette formål.  

Borgerforeningen vil sørge for at levere flyers, som grusgravene skal dele 

ud til vognmændene. Kollund Sand og Grus og Nymølle Stenindustrier vil 

snakke med deres kunder om ruten og om hensyn til beboerne i området.  

Kollund Sand og Grus vil opstille et skilt ved udkørslen: vis hensyn.  

fortsættes på bagsiden..... 


