
Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt
mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere omkring
de aktuelle emner, bestyrelsen i øjeblikket arbejder med.

Vi sender denne folder til alle husstande i Nr. Kollund og omegn, idet det fortsat er
bestyrelsens ønske, at så mange som muligt, gerne alle husstande bakker op omkring 
Borgerforeningen og det arbejde den udfører.

Bymiljøet i Kollund
Kollund er et af de få bevaringsværdige landsbysamfund i Herning kommune, med den blandede
bebyggelse mellem parcelhuse og gårde, samt blandes bygningsplaceringer med gavlvendte og
facadevendte bygninger. Her er flotte udsigter til et unikt landskab. Vores kirke er fra 1935 og
forsamlingshuset fra 1945. Her er et godt nærmiljø og landsbymiljø. De fleste gør meget for at vi
skal have et rent og pænt miljø. Mange huse har flotte parklignende haver, som er en fryd for øjet.
Vi vil den forbindelse opfordre alle til at bevare og til stadighed forbedre vores bymiljø, så vi alle
kan være stolte af at vise vores landsby frem for gæster, forbipasserende og i særdeleshed os selv.

Dagplejebehovet i Kollund
Børnetallet i Kollund er støt stigende og derfor bliver behovet for en ekstra dagplejer større og
større. Vi har i Borgerforeningen løseligt optalt antallet af børn mellem 0 og 15 og kom hurtigt på 50
bare i byen. Vi er godt klar over at alle at alle ikke har behov for pasning/en dagplejeplads. Vi vil
derfor gerne høre fra borgerne i Kollund og opland om I føler, at behovet herfor er så stort, at vi i
Borgerforeningen skal arbejde for yderligere dagplejepladser i Kollund.
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Trafikken i Kollund
Der er en stor mængde trafik, der hver dag passere Kollund. Trafikken kommer dels fra
gennemkørende, der anvender vejene gennem Kollund, som smutvej eller genvej til arbejdet, dels
selvfølgelig fra os selv, men også for en stor dels vedkommende folk der skal besøge affaldspladsen,
hvor haveaffald o.l. kan afleveres. Dette betyder et relativ stor trafikmængde i byen. Der er
desværre mange eksempler på, at der køres for stærkt gennem byen. Der er heldigvis ikke sket
nogle alvorlige ulykker endnu. Men med det meget store antal børn under 6 år (ca. 40 i selve byen)
ligger der en potentiel risiko, For at dæmpe denne risiko har Borgerforeningen fremsat nogle ønsker
til kommunen, der skal forbedre sikkerheden for alle typer af trafikkanter.

Det er især i den sydlige enden af byen, vi gerne ser etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Vi har derfor foreslået, at der etableres et hastighedsdæmpende EU-bump på Kollund Byvej
(kirkebakken) ved byskiltet og et på  Stokkildhovedvej ved byskiltet. Da et hastighedsregulerende
bump ikke afholder billisterne fra efterfølgende at køre for stærkt, ser vi meget gerne, at der
etableres en mini rundkørsel i Y-krydset (krydset mellem Kollund Byvej og Stokkildhovedvej).
Dette vil samtidig ændre på det uskønne og til tider farlige kryds. Disse tre trafikdæmpende
foranstaltninger (omkostningsmæssige er det en relativ billig model) ser vi meget gerne etableret i
sammenhæng med, at der lægges ny asfaltbelægning på i byen i 2002. Som forberedelse hertil fik vi
i 1999 rettet op på kantstenene igennem byen.

Trafikken i den nordlige del af byen er dæmpet naturligt, da vejen svinger skarpt flere gange. Det
hindre dog ikke, at billisterne efterfølgende kan køre for stærkt gennem byen. Til dette kan der evt.
etableres et hastighedsdæmpende bump midt i byen. Dette er et ønske i byen, men problemet er at
finde et passende sted hertil. I den sammenhæng kunne borgerforeningen ønske sig en dialog med
kommunen og borgerne omkring placeringen og hvilken betydning, det har for de lodsejere, der
kommer til at bo lige ved siden af et hastighedsdæmpende EU-bump.

For at sikre især vores små medborger ønsker vi samtidig etableret et grusfortov igennem byen. Vi
ønsker ikke et flisebelagt fortov, men blot en forbedring af de grusfortove, der findes langs vejen i en
stor del af byen.

Internet (www.nr-kollund.dk)
Skal Kollund på internettet. Et enkelt punkt i forslaget til landsbypolitik for Herning kommune, er
etablering af hjemmesider for de enkelte landsbyer i kommunen. Skal Kollund deltage i dette. Jeg
mener vi skal. Hvad kan en landsby hjemmeside anvendes til  på internettet? Den kan anvendes til to
formål. Det ene er til orientering af eventuelle tilflyttere og turister omkring, hvad Kollund er for et
samfund. Den anden og væsentligste er værdien som landsbyopslagstavle og opsamling af
landsbyens historie. 

Opslagstavlen eksempelvis  anvendes til vise, hvornår forsamlingshuset er ledigt. Den kan anvendes
til at oplyse om kommende og afholdte arrangementer i forsamlingshuset. Den kan anvendes til
vidergivelse af information om borgerforeningens aktiviteter og meget andet. På den historiske front
bliver det muligt, at samle den viden og historie, som der kan fortælles om byen og bygningerne og
beboerne. Derfor synes jeg etableringen af en hjemmeside er en god ide. Men at føre ideen ud i
livet, er et støre projekt.  Det kræver, at der er nogle der vil være med til at løfte opgaven og også
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gerne viden fra nogle, som har prøvet at etablere en hjemmeside før. Er du interesseret i opgaven er
du meget velkommen til at kontakt borgerforeningen. Det kan ske til mig (Jim Møller Jensen, tlf.
9722 2224).

Cykelsti til Kollund fra Lind
Gangsti/cykelsti er skitseret på kortet, der er udarbejdet i forbindelse med den nye kommuneplan
for 2001 - 2012. Den går langs Kollundvej. Nu er det så spørgsmålet, hvornår den bliver til en
realitet.
Børnetallet i Kollund er støt stigende, og derfor er der flere og flere børn, der skal benytte ruten fra
Kollund til Lind, til og fra skole og fritidsaktiviter. Borgerforeningen arbejder derfor på, at
kommunen skal prioritere den højt. I den forbindelse har borgerforeningen skrevet et brev til
Byrådet og fremhævet behovet for denne cykelsti. Vi håber derfor på at cykelstien bliver prioriteret
højt, når beslutningen skal tages i Byrådet

Legeplads
Onsdag den 14. juni i år kl. 18.30 kunne vi med stor festivitas, tale, flag, pølser, sodavand og
enkelte øl endelig byde byens børn og voksne velkommen til vores egen legeplads. På pladsen er
der mulighed for at lege i sandkassen, tage en gyngetur eller rutsjetur eller lege gemmeleg i
rævehulen. Vi siger tak til Herning Kommunes parkafdeling for behagelig og velvillighed vedr. råd og
vejledning angående pladsens placering og beplantning samt anskaffelse af legeredskaber. Samtidig
skal der lyde en kæmpestor tak til alle der velvilligt og med stort stykke arbejde har brugt der fritid
til at få denne dejlige legeplads anlagt.

Borgerforeningen vil i fremtiden holde kommunen i ørene, således den veligeholdelsesmæssigt er i
god stand. Derudover vi foreningen arbejde på etableringen af nye redskaber.

Grill
Borgerforeningen har fået fremstillet en stor grill. Grillen vil blive placeret på legepladsen til næste
forår. Den kan benyttes af alle beboere her i Kollund og omegn. Hvis man skal holde et større party
hjemme, må man gerne låne grillen med hjem. Grillen er forsynet med hjul, så i kan trille den hjem.
Grillen skal selvfølgelig afleveres i rengjort stand på legepladsen igen. Når I låner grillen skal I give
besked til et bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, så foreningen ved hvor den er og samtidig
undgår problemer med dobbeltbookning. Navnet og tlf. på den aktuelle kontaktpersonen vil altid
være vedhæftet grillen.

Status på undersøgelser af kloaker
Som alle ved blev der tidligere på året udført test af kloakkerne i Kollund. Der var vist nok enkelte,
der ikke tog advarslerne alvorlige og blev meget overraskede ved gensynet med deres badeværelse
;-)

Resultatet af undersøgelserne foreligger stadig ikke hos kommunen. Det eneste de i øjeblikket kan
fortælle er, at resultatet bliver, at der udarbejdes en udbedringsplan for kloakkerne. Udbedringerne
bliver foretaget i 2001 - 2002. Der er ikke informationer til rådighed i øjeblikket, der kan besvare
spørgsmål om, hvor problemerne er størst og hvilke udbedringer der vil blive lavet.

Offentlig trafikforbindelse Kollund-Herning
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Herning Kommune nedsatte i 1998 et kontaktudvalg for de mindre byer og landsbyer. Udvalget er
sammensat af repræsentanter for de mange mindre byer og landsbyerne samt fire repræsentanter fra
Byrådet.

I de møder der er blevet afholdt har vi også været repræsenteret ved Jim, Helen og Bent. Der er
ved disse møder blevet lavet et forslag til Kommuneplanen for år 2001-2012. Dette vedrører bl.a.
den kollektive trafik og målet i forslaget er:

Alle de mindre bysamfund skal have en rimelig betjening med kollektiv trafik.

Handlingen for at nå det mål er følgende: Det aktuelle arbejde med kørselskorrdine- ring i
Kommunen skal færdiggøres. DSB skal om muligt betjene de landsbyer, tog og busser passere. De
eksisterende ordninger med teletaxa og borgerbusser udbygges.
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Informationsmøde!
Bestyrelsen i Borgerforeningen invitere samtlige husstande under Nr. Kollund til
informationsmøde i Forsamlingshuset

Onsdag den 25. oktober 2000 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:

� Den trafikale situation i Kollund
� Cykelsti til Lind
� Flere dagplejepladser?
� Fremtidig arbejde i Borgerforeningen
� Debat med oplæg fra forsamlingen

__________________________________________________________________________

Tilmelding

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretages senest den 23. Oktober til 

Dan Rudi Olsen Tlf.: 97 21 16 50
Helene Hansen Tlf.: 97 21 66 69
Jim Møller Jensen Tlf.: 97 22 22 24

__________________________________________________________________________

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. Husstand kr. 100,00

Navn
__________________________________________________________________________

Adresse
__________________________________________________________________________

Tlf. Nr.:
____________________________   ____________________________________________

Underskrift

Støt din Borgerforening og vi vil støtte dig!
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