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FREMTIDIG VARMEFORSYNING
UDFASNING AF NATURGAS I SØRVAD

På facebook har man allerede for nogen tid siden kunnet læse, at vi i Borgerforeningen har
nedsat en arbejdsgruppe, som ser på, om det er realistisk muligt at erstatte naturgas i
Sørvad med en anden opvarmningsform.
Arbejdsgruppen består af Alan Lunde (formand og tidligere formand for Sørvad Vandværk),
Ivan Thomsen (formand for Sørvad Vandværk) og Jan Grünberger (formand for
Borgerforeningen),
Lige nu koncentrerer vi os om en evt. mulighed for at få ført fjernvarme til byen, idet andre
kollektive opvarmningsformer synes mindre realistiske. Vi er opmærksomme på, at tiden
arbejder imod os, idet mange overvejer selv at udskifte naturgas med eksempelvis luft- til
vand varme. En opvarmningsform, som er billigere end naturgas, selvom Elprisernes
himmelﬂugt også har påvirket den i negativ retning. Dertil kommer, at opvarmningsformen
har det med at støje en smule, hvilket kan være mindre hensigtsmæssigt i et villakvarter.
Endelig er installationen forholdsvis dyr ligesom den jævnlige vedligehold også koster
penge.
Arbejdsgruppen er i snæver kontakt med Herning Kommune, hvorfra vi får god støtte og
rådgivning. Kommunen er imidlertid udfordret, idet kommunen er tvunget til at afvente et
udspil fra regeringen, og herfra kommer der lige nu ikke megen information på
energiområdet.
Medens vi venter, har vi været i kontakt med Vildbjerg
Tekniske Værker (VTV) for at ﬁnde ud af, om det
måske kan være muligt at få leveret fjernvarme herfra.
VTV regner i øjeblikket på mulighederne, og vi håber
at få nogle svar inden længe. Skulle det lykkes os
at blive forbundet med VTV i Vildbjerg bør det være
muligt at levere fjernvarme til en absolut konkurrence
dygtig pris i forhold til alle andre opvarmningsformer,
men det vil kræve, at langt hovedparten af byens
huse bliver tilmeldt, så også her ligger et stort arbejde
foran os.
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Efterhånden som arbejdet skrider frem, vil I alle blive holdt informeret på
facebook, på byens opslagstavle og på borgerforeningens hjemmeside.
Når vi har noget konkret, som vi kan forholde os til,
vil vi planlægge et borgermøde.

Vi forventer at være meget klogere indenfor en til to måneder.
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Sørvad

LEGEPLADS
TIL DAGPLEJE, BØRNEFAMILIER M.FL.

Den sidste godkendelse er
gennemført og legepladsen er
klar til leg.
Vi ved at dagplejerne er rigtige glade for den og
mødes der ugentligt.
Citater fra dagplejerne:
· ”Det gode sammenhold til ens kollegaer”
· ”Børnene lærer at socialiserer sig med andre
børn og i en større gruppe”
· ”Børn øver sig motorisk”
· ”Legepladsen er blevet et dejligt åndehul
for både børn og dagplejerne”
Udover brugen af legepladsen kan man også
benytte det grønne område.

Der blev bl.a. afholdt fællessang i sommers i
forbindelse med byfesten. Hvilket der var stor
opbakning til.
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SØRVAD SOM FRILANDSBY
ANSØGNING OM AT BLIVE FRILANDSBY

Vinding Borgerforening har ansøgt om at blive "frilandsby" som en del af en forsøgsordning
som er aftalt mellem regeringen og en række af folketingets partier.
Formålet med ordningen er blandt andet at skabe bedre muligheder i landdistrikterne for at
gennemfører ideer, som ellers er svære at få lov til på grund af gældende lovgivning.
I bedste X-factor stil er Sørvad gået videre til anden runde sammen med 39 andre landsbyer
og øer.
Hvis vi bliver udvalgt, håber vi fx, at det kan blive muligt at udvikle nye fællesboligordninger
eller bygge lejeboliger til ældre i områder af byen, hvor lokalplaner og øvrig lovgivning i dag
spænder ben.
Desuden vil vi gerne udvikle vores genbrugsplads med fokus på tiltag, der tilgodeser den
grønne omstilling og giver mulighed for ordninger omkring lokal genanvendelighed.
Processen med at udvælge op til 10 landsbyer/øer løber frem til medio 2023

TROLDEN IVAN EVIGVÅR
SOM SØRVAD IKKE FIK!
Ivan Evigvår, den hjemløse trold blev lige før sommerferien inviteret til at bo på Resdal Baune.
Ivan er bygget af den populærere kunstner Thomas Dambo, som har bygget mange kæmpe
trolde rundt omkring i landet.
På grund af et byggeprojekt omkring København skulle Ivan ﬁnde et nyt hjem. Der var over
500 ansøgere til at huse Ivan og desværre kom Sørvad ikke med i den afgørende afstemning ,
selvom vi havde gjort hvad vi kunne for gøre os interessante ved at ﬁnde
sagnet om vores egen trold frem fra gemmerne: › "I over 100 år har vi ikke
hørt fra vores egen trold på Resdal Baune. Ifølge sagnet kunne man høre
trolden slå sine kister i lås og slå om aftenen når kvæget blev drevet
hjem. Overtro mente andre. Det var blot et varsel om den kommende
jernbane, som skulle komme til at gå forbi baunen fra 1925 til 1962 ".
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Tillykke til Mariager som vandt afstemningen.
Hvem ved om vi en dag selv får bygget en trold. Men indtil videre er
den nærmeste trold i Tinkerdal skov ved Skave.
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