
Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Nr. Kollund og omegns borgerforening arbejder med en lang række emner. Disse emner
ønsker vi at orientere dig om, som borger i vort lille samfund. Denne folder indeholder
derfor en kort beskrivelse af de områder vi arbejder med i bestyrelsen.

Dette er anden udgave af orienteringen, sidste udgave blev udsendt i november 1998.

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

Kontaktudvalget for de mindre bysamfund
Borgerforeningen deltager i et kontaktudvalg nedsat af Herning Kommune. Kontaktudvalgets
formål er
� at drøfte generelle problemstillinger, der har interesse for landsbyerne og landdistrikterne
� at udarbejde oplæg til en kommunal politik for landdistrikterne
� at sikre et godt samspil mellem landsbyerne og kommunen
I udvalget deltager bestyrelsesmedlemmer fra de små samfunds beboer og borgerforeninger
samt en sekretær og fire politikere fra byrådet.

Arbejdet i gruppen har indtil nu været at kortlægge de enkelte samfunds problemer og behov.
Efter nogle møder blev udvalget enige om, at der skal udarbejdes en uvildig rapport omkring
forholdene i de enkelte lokalsamfund. Dette for at sikre et helt ensartet grundlag for at definere
en fremtidig kommunal politik for området.

Legeplads
Borgerforeningen har gennem hele året arbejdet på at få etableret en legeplads i forbindelse
med forsamlingshuset. Lige før sommerferien fik vi grøn lys fra kommunen om at starte
etableringen af legepladsen. Betingelsen for at få legepladsen etableret er, at vi - borgerne i
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Kollund - selv udfører alt det praktiske arbejde. Arbejdet er i gang og bestyrelsen forventer at
projektet kan afsluttes i løbet af efteråret. Bestyrelsen vil i denne sammenhæng opfordre dig til
at kontakte os, hvis du er interesseret i at deltage i projektet.

Trafikdæmpende foranstaltninger
På sidste års borgermøde blev der fremlagt en lang række holdninger omkring trafikken og
hvilke muligheder, der findes for at dæmpe hastigheden og gøre vejene mere sikker for
beboerne og især børnene i Kollund.

Bestyrelsen har siden arbejdet med at udforme en samlet plan for trafikdæmpningen. Planen
indeholder etablering af vejbump mod syd mellem kirken og nr. 73 på Kollund Byvej, på
Stokkilhovedvej mellem Knud Strandby og bygrænsen, samt på Kollundvej oven for Lise
Maack. Den indeholder forslag til, at der etableres en rundkørsel i Y-krydset i den sydlige del
af Kollund. Justering af krydset Kollundvej og Kollund Byvej, samt etabering af fortov
gennem Kollund. Bestyrelsen har sendt planen til Kommunen og fået svar på, hvilke tiltag,
der bliver udført i år 2000.

I år 2000 vil der ske justering af krydset Kollund Byvej/Kollundvej samt etablering af et
vejbump. Der er endnu ikke enighed mellem bestyrelsen og kommunen omkring placeringen
af vejbumpet. De øvrige vejbump samt rundkørsel og fortov etableres muligvis senere,
bestyrelsen vil fortsat forsøge at påvirke Kommunen, så planen i sin helhed kan gennemføres.

En landsby i Herning Kommune
Når vi kigger tilbage i Herning Kommunes planer om udviklingsområder i kommunen, er der
de fleste gange fremhævet, at Nr. Kollund er et bevaringsværdigt landsbymiljø, som et af de
få, der er tilbage. Der er og har ikke været planer om at gøre Kollund til udviklingsområde,
hvad angår udstykninger til boliger og industri. Det er på den ene side udmærket, det betyder
jo, at det er beboerne i Kollund, der så har ansvaret for, at det forsat er en landsby med
landsbypræg. På den anden side er det ikke særlig fremmende for samfærdsel og
tilhørsforhold til resten af kommunen, bl.a. omkring trafik, informationer o.l. Det er nogle af
de ting, som borgerforeningens bestyrelse arbejder med.

Vil vil jo gerne bevare Kollund som en smuk landsby og hvad kan/skal der så til:
Ja, det er vigtigt for de mange mennesker som kommer til eller igennem Kollund, at byen
bærer præg af at fremtræde smukt. Der er blandingsboliger med gårde og huse i forskellige
størrelser. Husene og gårdene vender i forskellige retninger og danner forskellige rammer
omkring haver, gårdspladser, fortovsarealer m.v.

Det betyder meget, at vi hver især er med til at skabe dette ‘Landsbyprægede miljø’ ved, at vi
ser os omkring og får inspiration til selv at medvirke til forskønnelsen af byen. Der er enkelte
steder langs vejene, som bestyrelsen og sikker mange andre borgere kunne ønske, at ejerne
ville vise større opmærksomhed ved oprydning eller blot rimelig vedligeholdelse af den af
bebyggelsen der vender ud mod vejene.

Vi ser nogle særdeles flotte tiltag omkring anlæg af haver og vedligeholdelse af disse. Det er
netop dette syn, som fæstner sig blandt beboerne og vore gæster. Det er vigtigt for
bestyrelsen, at der er en fælles holdning blandt beboerne i Kollund til at Landbyen Nr.
Kollund kan bevare sin status som Den sidst rigtige landsby i Herning Kommune.
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Busforbindelse
Den offentlige service med hensyn til busforbindelser er meget dårlig til og fra Kollund. Det er
ikke muligt for vores beboere at blive transporteret ind til Herning, det er især et problem for
de unge og ældre Kollund borgere. Det er efter bestyrelsens mening for dårligt, at Kommunen
ikke ofrer en bybus forbindelse, der kører omkring Kollund på nogle tidspunkter i løbet af
dagen. Behovet for denne type transport vil sandsynligvis stige meget i løbet af de kommende
år, når vore børn og unge skal transporteres til forskellige uddannelsessteder i Herning.

Kloak
Bestyrelsen har erfaret at Kommunen næste år vil lægge nyt slidelag på Kollund Byvej. Vi har
i den forbindelse diskuteret kloakernes tilstand. Vi er bekendt med, at der er nogle husstande,
der har problemer med bl.a. vand i kælderne og generel afledningsproblemer. Efter kontakt til
Kommunen er vi blevet klar over, at de ikke er bekendte med problemerne i Kollund by. Vi vil
derfor opfordre alle, der har haft disse problemer om at kontakte Kommunen og gøre dem
opmærksom på den enkelte husstands problemer med kloak o.l. Det vil bl.a. være med til at
øge Kommunens fokus på, at der faktisk er problemer i Kollund og være med til at påvirke
proriteringen, så der ikke lægges nyt slidelag det ene år, for at det så graves op det næste år.
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Borgermøde !
Bestyrelsen inviterer samtlige husstande under Nr. Kollund til borgermøde i Kollund
Forsamlingshus

Den 11. oktober 1999 kl. 19.30

Bestyrelsen vil orientere om en række aktuelle og kommende sager, ligesom bestyrelsen
forventer en god debat om de emner der er behandlet i ‘Midtvejsnyt’.

Agenda for mødet er:

� Legepladsprojekt
� Landsbymiljø i Kollund by
� Trafikale forhold i Kollund by herunder offentlige service
� Diverse indlæg fra forsamlingen
________________________________________________________________________

Tilmelding

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretaget senest den 8. oktober til 

Leo Troelsen Tlf.: 9722 5776
Poul Nitschke Tlf.: 9712 9948
Jim Møller Jensen Tlf.: 9722 2224

________________________________________________________________________

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
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