
Herning Kommune
Informationsafdelingen
Rådhuset, Torvet
7400  Herning

Kollund, den 14. April 2002

Vedr. Kollund og informationsniveauet i Herning Kommune

Borgerforeningen har tidligere skrevet til kommunen omkring informationsformidling i Herning
Kommune og landsbyen Kollunds generelle placering heri. Borgerforeningen anser det som et stort
problem.

For at skitsere vores problem har listet en række områder, hvor vi finder det er meget
utilfredsstillende.

1. Hvert år udgiver I hæftet "Din Kommune", hvor I orientere om stort set alt der vedr. Herning
kommune. Det er et godt hæfte. I Kollund synes vi bare det er synd, at vi ikke nævnes heri. Jeg kan
bl.a. henvise til siderne 106-107, hvor der redegøres for målene omkring Vandforsyning, Elforsyning
og Varmeforsyning. Målene er suppleret med oversigtskort, hvor det fremgår hvor der leveres vand,
el og varme. På disse kort findes Kollund ikke. Så kunne man spørge om vi så kan slippe for at
betale eller forsyningen pludselige ophøre?

Sidst i hæftet findes bykort og kort over de fleste mindre byer og landsbyer. Her er Kollund ikke
vist, det er ikke godt. På nogle af jeres kort fremgår bl.a. landsbyen Ørre, med hvem vi
sammenligningsmæssigt er en del større. Det fremgår bl.a. af det lille kort i øverste højre hjørne på
side 113 i hæftet. Sidste gang vi påpegede, at Ørre var med og vi ikke var det, fik vi det svar
tilbage, at det var en fejl, at Ørre var med og de vil blive fjernet. Det er ikke et særlig godt argument
og ikke særlig imødekommende over for de små landsbyer, for hvorfor er der ikke plads til alle, der
ønsker at være med?

2. I den nye kommuneplan høre Kollund under Lind/Høgild området, men fremgår ikke af forsiden
hvilket vi meget gerne vil i den kommende plan. Inde i kommuneplanen er de små landsbyer nævnt
på forsiderne i de enkelt områder herunder Kollund. Vi mener blot, at Kollunds status bør være
anderledes, på niveau med Høgild. Hvis det betyder, at vi ikke længere skal ligge i landområdet, så
er det det vi ønsker.

Vi ønsker at der sker udbygning af landsbyen og det bliver der ikke, hvis vi ikke er synlig i
kommunen.



Vi forventede bl.a.  at nogle af de indlæg og udviklingsområder vi kom med i forbindelse med de
høringsrunder, der blev afholdt i planlægningsfasen af denne kommuneplan, ville være med til at
justere/ændre den nye kommuneplan for Kollund. Men vi blev slem skuffede, da vi så den. For
området Kollund er med som en direkte kopi af det der stod og blev vist i den gamle kommuneplan,
det eneste der er tilføjet er, at der er medtaget et billede fra landsbyen. 

Det finder vi meget utilfredsstillende. Et eksempel er, at vi af flere omgange har påpeget, at det kort
der var anvendt i den gamle kommuneplan er forkert. Jernbanen har fået vejnavnet 'Okkelsvej' og
Knudmosevej har fået navnet 'Fejerskovvej', hvorimod navnene Kollund Byvej og
Stokkildhovedvej ikke fremgår. Den fejl er direkte overført til den nye kommuneplan. 

For øvrige områder henviser jeg til det vedlagte dokument, som var et af de indlæg, vi kom med i
høringsrunderne til den nuværende kommuneplan.

3. I forbindelse med valget sidste år blev det oplyst, hvor alle skulle stemme også, beboere i de små
landsbyer i Herning Kommune, men ikke Kollund. For at løse dette problem ønsker vi, at vi får
vores eget afstemningssted til næste valg i Kollund Forsamlingshuset. 

4. Kortmaterialet der er vedlagt den nye kommuneplan indeholder kortmateriale fra alle landsbyerne
i Herning kommune, men ikke kort over området omkring Kollund.

5. "Vintervejens hvem, hvad, hvor". Informationen fortæller om snerydning i Herning Kommune. I
informationsmaterialet kan man læse og se hvordan snerydning vil blive foretaget i kommunen, med
mindre man bor i eller omkring landsbysamfundet Kollund. For det første er landsbyen er ikke vist,
og for det andet findes der ikke en gang et sanddepot i Kollund. 

Dette var en gennemgang af en række af de områder, hvor vi finder informationsniveauet for dårlig i
Herning kommune.

Jeg vil gerne på borgerforeningens vegne opfordre kommunen til at give en væsentlige bedre
information til borgerne i landsbyen Kollund og omegn. Det gøres ved at placere landsbyen Kollund
på informations landkortet i Herning Kommune. 

Jeg ser frem til kommunens svar.

Med venlig hilsen
Nr. Kollund og Omegns Borgerforeningen

V/formand
Jim Møller Jensen Tlf. 97 22 22 24
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