
Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Der er nu gået en rum tid siden generalforsamlingen, derfor sender bestyrelsen nu en
midtvejsorientering om hvad bestyrelsen har foretaget sig og hvad der er sket.

Vi sender “Midtvejsnyt” til alle husstande, idet det fortsat er bestyrelsens ønske, at så
mange som muligt, gerne alle husstande, bakker op omkring Borgerforeningen.

Motorvejsanlæg
Efter fællesmøde i Forsamlingshuset og underskriftsindsamling, har bestyrelsen fremsendt en
skriftlig protest til Vejdirektoratet, som har bekræftet modtagelsen.
Bestyrelsen agter p.t. ikke at foretage sig yderligere i sagen, før der ligger konkrete
anlægsplaner, hvor bestyrelsen forventer at blive orienteret om udviklingen.

Støjforurening
Herning Kommune har udarbejdet en rapport for støjforholdene på Badens Møbelfabrik.
Rapporten er nu tilgået bestyrelsen for Borgerforeningen.
Af rappoprten fremgår det på en række områder at støjniveauet skal bringes i orden efter
lovens krav. Sagen ligger nu ved Herning Kommnune, Borgerforeningen er d.d. ikke
informeret om status.

Gadebelysning
Der er på bestyrelsens foranledning ændret i natbelysningen, således der nu er gadebelysning
ud for forsamlingshuset i hele tændingsperioden.

Trafikken i Kollund
Som et forsøg på at sikre borgerne, specielt  børnene, har der været afholdt tratikkontrol i
Kollund by et par gange. Det var heldigvis ikke det store resultat, men har dog haft en
præventiv virkning.
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Der er mange tilflyttere til Kollund med mindreårige børn, som færdes i trafikken.
Det er naturligvis forældrenes ansvar at lære børnene at begå sig i trafikken alene eller sammen
med voksne.
Borgerforeningen henstiller venligst til forældrene, at børnene er afmærket med refleks, både
på tøj og cykler, specielt i denne mørke tid og selvfølgelig også efter lovens krav.
Se afsnittet om trafikdæmpning.

Trafikdæmpende foranstaltninger
På grund af drøftelser på et tidligere borgermøde, har bestyrelsen rettet henvendelse til
Herning kommune om opsætning af trafikspejl ved Kollundvejs udmunding i Kollund Byvej.
Kommunen har givet afslag på trafikspejl med den begrundelse, at dette ikke vil kunne løse
oversigtsproblemet.
Kommunen foreslår at borgerforeningen arbejder videre med en samlet plan om
trafikregulering i Kollund By med bl.a. trafikdæmpende foranstaltning (rundkørsler m.m.).
Emnet vil blive drøftet på et kommende borgermøde (se bagsiden).

Legeplads
Gennem de senere år er der kommet mange tilflyttere til Kollund by som har mindreårige
børn.
Der har tildligere været fremsat ønsker om en legeplads ved forsamlingshuset, ligesom der har
været foretaget en underskriftsindsamling.
Bestyrelsen har fremsendt begrundet ansøgning til Herning Kommune om etablering og
vedligeholdelse af en legeplads ved forsamlingshuset.
Bestyrelsen har d.d. ikke modtaget svar på henvendelsen, men vil inden afholdelse af
borgermødet rette en ny henvendelse til Kommunen.

Busforbindelse
Gennem flere år har der fra både enkeltpersoner og fra grupper været arbejdet med at få
offentlige busforbindelser til og fra Kollund.
Det er hidtil ikke lykkedes at komme igennem med forslaget om offentlige
transportmuligheder til Kollund.
Bestyrelsen har igen taget emnet op, og, på foranledning af Herning Kommune, rettet
henvendelse til Vejle Amts Trafikselskab om omlægning af rute 211 fra Skærbæk over
Kollund til Lind.
Bestyrelsen har modtaget svar fra Vejle Amts Trafikselskab, som tilbagesender sagen til
Herning Kommune til videre foranstaltning, herunder de økonomiske beregninger for
etablering af en ruteomlægning over Kollund.

Landsbyer og landdistrikter
Bestyrelsen har deltaget i et fællesmøde som Herning Kommune havde indkaldt til for
borgerforeningerne for mindre bysamfund i Herning Kommune. Emnerne som blev debateret
var bl.a. fremtidige miljø- og affaldsproblemer i lokalområderne, der forventes senere at blive
udgivet retningslinier for Kommunens affaldsstruktur.
Bestyrelsen forventer endvidere at blive inddraget i forvaltningen af byfornyelsesloven fra
septermber 1997, hvor der er afsat 200 mill. kr. til anvendelse i bevaringsværdige
landdistrikter, herunder bygninger (bl.a. forsamlingshuse).
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Borgermøde !
Bestyrelsen inviterer samtlige husstande under Nr. Kollund til borgermøde i Kollund
Forsamlingshus

MANDAG DEN 23. NOV. 1998 kl. 19.30

Bestyrelsen vil orientere om en række aktuelle og kommende sager, ligesom bestyrelsen
forventer en debat om det fremtidige arbejde i borgerforeningen.

Emner som bestyrelsen vil forelægge er:

� Trafikdæmpende foranstaltninger i Kollund (rundkørsel - bump - chikane)
� Kommende vindmøllepark ved Kollund.
� Fremtidig arbejde i Borgerforeningen, herunder bestyrelsessammensætningen.
� Debat med oplæg fra forsamlingen
________________________________________________________________________

Tilmelding

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretaget senest den 20. november til 

Leo Troelsen Tlf.: 9722 5776
Poul Nitschke Tlf.: 9712 9948
Lars Holme Tlf.: 9722 2321

________________________________________________________________________

Bliv medlem af borgerforeningen
Hvis du ikke er medlem af borgerforeningen kan du blive det ved at udfylde nedenstående
blanket, og aflever den til Jette Jepsen, Kollund Byvej 39.

Årskontigent pr. person kr. 100,00

Navn
________________________________________________________________________

Adresse
________________________________________________________________________

Tlf. Nr.:
____________________________  ___________________________________________

Underskrift

Støt din Borgerforening og vi vil støtte dig!
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