
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.

Sammenhold gør stærk
Lige nu sker det. Der er for alvor gang i byggeriet af motorveje, motortrafikveje, broer med
mere rundt om Kollund.
Veje og jernbaneoverskæringer bliver lukket og vi får en sø der næsten ender herude i
Kollund. Man har fra Herning kommune bestemt at søen skal kunne anvendes af støjende
sejllads. Det vil sige speedbåde, vandscottere og andet støjende, som man ikke vil have andre
steder. Herning kommune har købt søen ved kraftvarmeværket, så man i Herning var fri for
støj, og flytter det hele her tæt på Kollund.
Det synes Nr. Kollund og omegns borgerforening at der må gøres noget ved. Derfor
appellerer vi til at de der ikke er medlem af Nr. Kollund og omegns borgerforening, til at blive
medlem af foreningen ved at melde jeres husstand ind.
Husk ! - hvis vi skal klage må det gøres i flok. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har fået ny kasserer; nemlig Jytte Jensen. Af tidsmæssige årsager har Helene
Hansen ønsket at blive menigt medlem af bestyrelsen, hvilket bestyrelsen har accepteret.

Kollund Forsamlingshus udbygges.
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Borgerforeningen havde sidste vinter søgt Herning Kommunes Kontaktudvalg om midler til
renovering af Kollund Forsamlingshus og på et møde i foråret, blev der bevilliget et betydeligt
beløb til forbedring af de sanitære forhold i Kollund Forsamlingshus. Glæden i bestyrelserne i
Forsamlingshuset og i Borgerforeningen var stor, da man kunne se frem til et tilskud til
ombygningen på kr. 162.500, som var det først estimerede omkostningsniveau. I mellemtiden
er byggebudgettet vokset til kr. 275.000,- og det giver mulighed for total ombygning samt en
udbygning med nye dame- og herretoiletter samt handicaptoilet. Desuden vil der blive
forbedret garderobeplads. Udenfor sikrer man at tilbygningen holdes i Forsamlingshusets
oprindelige byggestil, så tilbygningen falder i med de gamle facader, vinduer mv. Et tilskud fra
Herning Kommunes Jubilæumsfond resulterede i, at der nu kun mangler finansiering af ca. kr.
75.000, som søges gennem fonde og private bidrag. Forsamlingshusets bestyrelse har dog
sikret sig mulighed for restfinansiering gennem pengeinstitut, som eventuelt kan afdrages over
driften, men det bliver næppe nødvendigt.
Byggeriet gik i gang den 1. juli med nedbrydning af de gamle toiletter, mure, lofter, døre mv.
og blev gennemført på et par dage. Den hurtige nedbrydning var mulig, da flere lokale
gårdmænd og håndværkere stillede med maskiner og andet nedbrydningsudstyr, så denne del
af arbejdet gik over al forventning. I uge 28 blev der kloakeret, trukket rør, lagt fundament og
støbt gulve. Frivillig arbejdskraft fra lokalområdet bliver et væsentligt bidrag til at holde
omkostningerne nede på et forsvarligt niveau og interessen for at hjælpe har været stor.
Formanden for Forsamlingshuset Kurt har været en uvurderlig planlægger og arbejdskraft, så
de frivillige håndværkere har på intet tidspunkt manglet entusiastiske medhjælpere under
byggeriets indledende faser. 
Efter ferie i uge 29, hvor fundamentet fik lov til at sætte sig,  stod mureren klar mandag i uge
30  med sten og mørtel og sammen med Kurts vekslende arbejdshold blev nye vægge og
mure rejst med forbavsende fart og efter 4 dage, var man klar til at påbegynde installation af el
mv. Mandag i uge 31 blev spærrerne rejst og kl. 16.30 var der rejsegilde. Flotte kranse vejede
over byggeriet og signalerede en ny epoke i Forsamlingshusets historie. 40 lokale beboere
fandt vejen forbi og blev beværtet med grillpølser, sodavand og øl. Flere lokale gav på dagen
pengegaver til Forsamlingshuset og man håber på, at flere vil følge eksemplet, så økonomien
sikres bedst muligt og der måske bliver lidt til overs til specielle ønsker. 
Nu er taget lagt op og det indvendige begynder at tage form. Der er stadig et stykke vej og der
vil også i slutfasen være behov for frivillig arbejdskraft, når den sidste finish skal afslutte
tilbygningen og de nye faciliteter kan stå klar til ibrugtagning af Kollund og Omegns beboere
samt Forsamlingshusets kommende lejere.
Borgerforeningen og Forsamlingshuset glæder sig til det flotte resultat.

Sti fra Lind til Kollund.
Stor var glæden da vi en aften i foråret kom hjem fra arbejde og kunne se, at vejafdelingen
havde afsat flag på Kollundvej på strækningen fra Kollund bygrænse og frem til området ved
den nye motorvej, hvor vejen på et senere tidspunkt skal gå under Kollundvej. Flagene viste
hvor man planlagde at lægge den kommende cykelsti fra Kollund til Lind og samtidig blev det
synligt, at man vil lægge stien i vejens nordlige side og lige før bygrænsen til Kollund skifte
føringen over i den sydlige side af vejen for at undgå en fældning af de store flotte træer ved
ejendommen Kollundvej 71.
Kort blev glæden. Først forlød det, at der skulle foretages arkæologiske udgravninger og det
ville forsinke anlæggelsen af stien, men  på borgermødet den 2. juni 2003 blev klart, at man
ville udskyde anlæggelsen af stien, indtil man har anlagt motorvejen under Kollundvej og
samtidig får klarlagt den fremtidige vejføring fra Knudmosevej til Kollundvej udenom om
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byen. Flagene forsvandt igen og vi må nu se frem til endnu godt og vel et årstid uden cykelsti.
Anlæggelse af stien afhænger af færdiggørelsen af brobyggeriet på Knudmosevej, hvorefter
der er afsat ca. 12 måneder til anlæggelse af motorvejen under Kollundvej og først derefter
kan stien anlægges. 
Vejdirektoratet oplyser, at anlægning af motorveje og broer går efter planen, så tidsplanen
forventes overholdt. Dog skal man tage i ed, at Herning Museum skal have adgang til at grave
i jorden for at sikre, at der ikke skulle findes rester fra fortiden i de områder, hvor der graves
ud til vejanlæg. Det er en proces, der skal gennemføres ved alle større vejarbejder og lignende,
så der ikke ødelægges værdifulde fortidsminder. Der forventes imidlertid ikke at være
betydende fund i området ved Kollundvej. Mon ikke et bud på anlæggelsen skal ligge
omkring årsskiftet 2004-2005.

Afvandingsprojekt
På borgermødet den 21. oktober 2002, fremlagde Herning kommune et forslag om en
afvandsgrøft samt en sø. Formålet med grøften og søen, er at kommunen gerne vil hjælpe
Kollund af med det problem, at kloaksystemet ikke kan klare trykket fra overfladevandet, der
kommer fra markerne vest for Kollund samt fra kirkebakken. En anden grund er at
kommunen selv vil undgå at få overfladevandet i kloaksystemet og dermed kunne spare
rensning af vandet. Kommunen finanserer anlægsarbejdet samt forestår den efterfølgende
vedligeholdelse. Efter borgermødet er borgerforeningen og enkelte boeboere kommet med
ændringsforslag. På borgermødet den 2. juni 2003, blev de sidste ændringsforslag fremlagt.
Disse er nu til høring blandt de berørte beboere. Kort opsummeret går forslaget ud på
følgende:
� Den ene del af projektet går udpå at løse problemet i den nordlige ende af byen. Her er

forslaget at vandet vest for Kollund Byvej 18 og nordpå skal ledes under Kollund Byvej,
gennem grøften ned til stationen og herfra ledes ud i Kollund bæk/Fjederholt å. I denne
forbindelse skal de gamle grøfter genfindes og oprenses/graves op.

� Den anden af projektet går udpå at løse problemet i den sydlige og miderste del af
Kollund. Her er forslaget at der skal graves en grøft i markerne vest for Kollund by og via
grøfter og rør føres ned til Kollund Byvej mellem nummer 52 og 56. Herfra skal vandet
ledes hen til sportspladsen via nedgravede rør. Ved sportspladsen skal der så etableres en
sø der bla.a. skulle opsamle okkeren i vandet, inden vandet skulle ledes ud i Kollund
bæk/Fjederholt å via grøften langs sportspladsen. Jorden fra opgravningen af søen, vil
blive brugt til at lave en kælkebakke. 

Dags dato er status at de sidste ændringsforslag er til høring blandt de berørte beboere.

Specielt for hundeejere i Kollund by: 
Efter henvendelser fra beboere i Kollund by, har borgerforeningen en opfordring til
hundeejere i Kollund. Vi vil gerne opfordre hundeejere i Kollund by til at sikre at deres hund
holder sig inden på egen matrikkelnummer. For det første er det meget generende for de
personer der lufter hund og andre, at der pludselig kommer en hund farende. Der er flere
eksempler på at det har skabt farlige situationer for både mennesker og hunde. For det andet
er det meget gerenende for alle beboere at der frit render hunde rundt på gader, fortove og
haver hvor de efterlader et "visitkort"; desværre uden navn. Desuden beder vi alle der lufter
hund om at sørge for at fjerne deres hundes "efterladenskaber". Det er meget generende for de
beboere (både hundeejere og ikke-hundeejere) der er ude at gå en tur, at træde i disse
efterladenskaber. Vi må desværre også konstatere at der er “efterladenskaber” på legepladsen
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ved forsamlingshuset. Det er meget uhumsk at børnene skal lege i sandet hvor hundene har
afleveret en eller flere “visitkort”.

Hjemmeside
I forbindelse med renovering af forsamlingshuset er der taget en række billeder. Nogle af disse
kan nu ses på hjemmesiden www.nr-kollund.dk. Der vil i løbet af efteråret blive lagt flere
billeder på hjemmesiden fra Kollund by og fra omegnen.

Oprydning i området
Efter henvendelser fra beboere i området, har bestyrelsen for borgerforeningen også bidt
mærke i det meget affald der ligger langs vejene i området. Vi må desværre konstatere at der
på visse vejstrækninger, ligger mange “brugte” øldåser. Borgerforeningen har derfor et ønske
om at indføre en ny tradition; nemlig 2 årlige oprydningsdage (forår og efterår), hvor borgerne
får samlet alt affaldet langs vore veje i lokalområdet. Vi vil derfor gerne invitere til en
oprydningsdag for Kollund og omegn., lørdag den 25. oktober 2003. Inden oprydningen vil
borgerforeningen vil være vært med kaffe og rundstykker i forsamlingshuset kl. 09.00. Efter
oprydningen, er der en kold øl.

Motorvejsprojektet
På borgermødet den 2. juni 2003, fremlagde Herning kommune, vejdirektoratet og
banestyrelsen et forslag om ændring af veje og baneoverskæringer samt etablering af en sø
nord for Fejerskovvej. Borgerforeningen har efterfølgende kontaktet Herning kommune for  
yderligere informationer og for at få et møde med kommunen vedr. vejene og søen. Vi har
fået det svar at lokalplanen vedr. søen ligger 2-3 år ude i fremtiden  og at vi vil blive orienteret
til den tid.  Med hensyn til vejene og baneoverskæringer, arbejder vejdirektoratet og
banestyrelsen på sagen. I skrivende stund, er vi ikke blevet klogere på, hvilke forslag de vil
komme med. Men vi har fået den besked, at vi bliver underrettet lige så snart de er færdige
med lave forslag. Når vi på et tidspunkt er blevet underrettet, vil borgerforeningen indkalde til
et borgermøde, hvor forslagene vil blive gennemgået.  

Stenmelsfortov
På borgermødet den 2. juni 2003, blev forslaget om stenmelsfortov berørt. Herning kommune
forklarede at det er beboerne selv der skal betale for et fortov; hvilket åbenbart er det normale i
Herning kommune. Da prisen for fortovet ligger på ca. 100,- + moms pr. løbende meter, er det
en større investering. Stenmelsfortovet vil derfor også blive et emne på ovennævnte
borgermøde, hvor det endelig afgøres om det er noget der skal arbejdes videre med. 
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_________________________________________________________________________________

Bliv medlem af borgerforeningen

Hvis du ikke er medlem af borgerforeningen kan du blive det ved at udfylde nedenstående blanket, og aflevere den til Jytte

Jensen, Kollund Byvej 25

Årskontigent pr. husstand kr. 100,00

Navn

________________________________________________________

Adresse

________________________________________________________

Tlf. Nr.:

_______________________    _______________________________
Underskrift

Støt din Borgerforening og vi vil støtte dig!
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