
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 orienterer 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.

Lukning af Skærgårdvej og Slumstrupvej
Hist på vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt, men hvor længe?
Anlæg af den kommende motortrafikvej (rute 18) har allerede sat sit præg på egnen omkring
Kollund, hvor vi kan se tomme huse og nedlagte  landbrug.
Vejdirektoratet har planer om at lukke Skærgårdvej og Slumstrupvej. Vejene vil blive lukket lige før
Skærbæk, hvor man vil forbinde adgangen til Skærbæk ved Skærgårdvej med et stisystem. 
Borgerforeningen er blevet kontaktet af nogle lodsejere på Slumstrupvej. De vil meget gerne at den
planlagte lukning af vejene ikke bliver gennemført.
Vi er derfor i bestyrelsen eninge om at lave en underskrift indsamling mod lukning af de
to veje.
Hos Jim (den gamle station) ligger et brev til Vejdirektorartet, hvor alle der er imod lukningen af
vejene kan komme og skrive under på en protest mod vejlukningerne.
Sidste frist for at skrive under er den

 30. september 2001.
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Kommentar fra Annette Østergaard.
"Det er meget svært for både os og dem i Skærbæk at vurdere trafikbelastningen efter at
motortrafikvejen er taget i brug, men jeg tror, at der vil blive meget mindre "uvedkommende" trafik.
Set i det lys kan jeg ikke forstå, hvis beboerne i Skærbæk ønsker at bo i en "blidtarm" - og en
lukning af vejen vil genere beboerne mellem Skærbæk og Kollund."

Samarbejde med Forsamlingshuset
En del af formålet med at have en borgerforening i Kollund er, at den skal støtte forsamlingshuset.
Hidtil er det kun sket ved at området omkring forsamlingshuset er forskønnet med legeplads og ny
beplantning.
For at få samarbejdet etableret begynder foreningerne at deltage i hinandens bestyrelses- møder.  
Igennem samtale med Kurt Jensen, som er formand for bestyrelsen i forsamlingshuset, er jeg blevet
opmærksom på, at der er stor behov for, at der gøres noget meget snart.
Der er i forsamlingshuset fire væsentlige områder, hvor en renovering er nært forestående. Det er
gulvet, som er meget tyndslidt. Det er indgangspartiet incl. toiletter, der skal moderniseres. Det er
vinduer, der snart skal udskiftes og sidst men ikke mindst, så trænger køkkenet til en modernisering.
Dette kan forsamlingshuset egen økonomi ikke løfte. Derfor skal der søge om midler hertil i
forskellige fonde. Borgerforeningen vil i første omgang primært hjælpe med at få defineret
projekterne og hjælpe med at søge midler. I den sammenhæng kan det også vise sig nødvendigt,
med en lokal pengeindsamling, men meget mere herom senere.

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. 
Det er glædeligt, at vi har fået kommunens opbakning  i denne sag. Kommunen skriver således i den
kommende kommuneplan:
"Byrådets vedtagelse: Forslaget er med i aftalen om anlæg af Rute 18 og skal realiseres senest
samtidig med motorvejen" 

Legeplads
Legepladsen ved forsamlingshuset er blevet godt taget imod af byens børn og flittigt brugt. Der
bliver flere og flere børn i Kollund og dermed også større børn efterhånden. Vi i borgerforeningen vil
derfor arbejde på at få nogle flere udfordrende ting til legepladsen. Eventuelle ideer til
legepladsudstyr er velkomne. Henvendelse kan ske til Helene Hansen, tlf. 9721 6669

Kloakforhold
Herning kommune har i 2 omgange undersøgt kloakledningen igennem Kollund by. - Det første
resultat så håbløst (dyrt) ud for kommunen, det hele skulle skiftes. - Så den fik et andet firma til at
undersøge forholdene. Resultatet er det arbejde der er i gang i hovedgaden. Man etablerer to
rørbassiner, samt udskifter selve ledningen på stikvejen ud for nr. 52.
Man mener så at undgå fremtidige problemer i hovedgaden.
Når det gælder regnvand/overfladevand, eller som kommunen kalder det "uvedkommende vand"
tilbyder man at hjælpe med at etablere grøft og dige vest for husene 56-62, samt evt. et
opsamlingsbassin - og udgiften afholdes af berørte beboere.
Der er ikke skitseret nogen løsning for vandet, der løber på vejen ned fra kirken mod byen.
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Vandet der løber ned ad Kollundvej skal ledes ud i vejgrøft, og føres under Kollund Byvej ud i
eksisterende grøft. Det skulle oprindelig udføres i forbindelse med tilretning af krydset samme sted,
men nu ligger der et nyt forslag om vejføring fra jernbanen til Kollundvej, så det vides ikke, hvad
kommunen så vil gøre.

Grill
Husk hvis du har brug for en grill, så har borgerforeningen en stående. Kontakt os (Bent Bjerrum tlf.
9712 8188). Det er gratis for medlemmer af borgerforeningen, ellers er prisen kr. 50,00.

Kommuneplan 2001-2012
Den 28. august vedtog byrådet den kommuneplan, der vil være gældende de næste 12 år. Her er et
resume over de indkomne bemærkninger til forslaget til kommuneplan 2001-12. Formuleringer i sin
helhed kan ses hos Jim.

91.a Kollund er ikke synlig i Herning kommune. Bemærkninger: Kollund er med i
kommuneplanen. Byrådets beslutning: Ingen ændring i kommuneplanen.

91.b Området omkring fabrikken, der omfattet af lokalplan 69.E1 ønskes ændret fra erhvervs-
område til boligområde. Bemærkninger: Området er reguleret af en lokalplan, som er tilvejebragt
for at sikre virksomheden udvidelsesmuligheder. Virksomheden er lukket og der er ikke meget der
tyder på, at porduktionen vil blive genoptaget. Baggrunden herfor er bl.a. at naboerne har klaget
over støj fra virksomheden, hvilket ikke er befordrende for, at andre virksomheder skal overtage
ejendommen og starte en ny produktion. Det forslåes, at der optages forhandling med ejeren af
arealet med henblik på, om der kan gennemføres privat udstykning til boligformål. Byrådets
vedtagelse: Der optages forhandling med ejeren af arealet med henblik på, om der kan
gennemføres privat udstykning til boligformål.

91.c Der ønskes udlagt flere arealer til boligarealer. Bl.a mellem Stokkildhovedvej og Kollund
Byvej. Det er dog vigtigt, at byens karakteristika bevares, så der ønskes ikke store
paracelhusområder. Byrådets vedtagelse: Jvf pkt 86.a (arealudlæggelse skal godkendes af
amtet). Ingen ændring af kommuneplanen.

91.e Ønske om rundkørsel i y-krydset Kollund Byvej / Stokkildhovedvej. Bemærkninger:
Byrådet vedtog i forbindelse med foroffentlighedsfasen at "forslaget overvejes". Efterfølgende har
kommunen fremsendt et andet  løsningsforslag til trafikregulering af y-krydset.

91.f Krydset Kollundvej / Kollund Byvej skal reguleres. Byrådets vedtagelse: Det sker i  2001.
Samtidig bør Kollund Byvej forlægges fra baneoverskæringen til Kollundvej for at lede
gennemkørende trafik til Lind uden om Kollund. Forslaget indgår i et forslag til trafikplan for
Kollund by, som er under udarbejdelse.

91.h Ønske om grusfortov gennem byen. Byrådets vedtagelse: Byrådet vedtog i forbindelse med
foroffentligshedsfasen at "Borgerforeningens ønske om billigt fortov søges realiseret" (stenmels
fortov).
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91.j Ønske om cykelsti til Lind. Byrådets vedtagelse: Forslaget er med i aftalen om anlæg af Rute
18 og skal realiseres senest samtidig med motorvejen.

91.k Ønske om at bybussen kører omkring Kollund. Byrådets vedtagelse: Der er ingen planer
om bybuskørsel til Kollund, da det vil være meget dyrt. Det skal overvejes, om borgerbussen kan
betjene Kollund.

Valgmøde
Som alle sikkert er klar over, er der kommunalvalg i november måned. I den anledning har
borgerforeningen den store fornøjelse at invitere dig til valgmøde med toppolitikere i Herning
kommune. Valgmøde afholdes i vores eget forsamlingshus

Onsdag den 24 oktober kl. 19.00.

Sæt derfor kryds i kalenderen og mød op denne aften og kom med udfordrende spørgsmål til de
lokale politikere.

Vi har lige nu endelig bekræftelse på, at Finn Stengel Petersen og Johs. Poulsen deltager. Derudover
forventer vi også, at Helge Sander møder op.

Vel mødt

Nr. Kollund og Omegns Borgerforening
v/Formand Jim Møller Jensen
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Fællesspisning med besøg af
præsten

Bestyrelsen for forsamlingshuset og borgerforeningen inviterer samtlige husstande til
fællesspisning med besøg af præsten og indlæg fra borgerforeningen

Tirsdag den 2. oktober 2001, kl. 18.30

Vi sætter ca. 1 time af fra kl. 20.00 til indlæg fra vores præst og fra borgerforeningen.

Præsten vil gerne tale med os omkring, hvordan vi kan udnytte vores kirke bedre til glæde og
gavn for os alle.

Bestyrelsen i borgerforeningen vil orientere om valgmøde den 24. oktober samt nogle
aktuelle og kommende sager. Har nogen lyst til at debattere de forskellige emner, er de
selvfølgeligt meget velkommen. 

Vi forestiller os nogenlunde følgende punkter:

� Indlæg fra vores præst
� Valgmøde den 24. Oktober 2001
� Arbejdet i borgerforeningen
� Kommuneplan 2001-2012
� Trafiksanering i Kollund
� Cykelsti til Lind
� Byggegrunde
� M.v.

� Debat med oplæg fra forsamlingen

__________________________________________________________________________

Bliv medlem af borgerforeningen

Hvis du ikke er medlem af borgerforeningen kan du blive det ved at udfylde nedenstående
blanket, og aflever den til Helene Hansen, Kollund Byvej 56

Årskontigent pr. husstand kr. 100,00

Navn
__________________________________________________________________________

Adresse
__________________________________________________________________________

Tlf. Nr.:
____________________________   ____________________________________________

Underskrift

Støt din Borgerforening og vi vil støtte dig!
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