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for Vinding Borgerforening 

1. Samarbejde med Herning Kommune

Som det fremgår af vores visionspapir, lægger Borgerforeningens bestyrelse en 
stor del af sit arbejde i at spille op mod kommunen i et forsøg på at varetager 
områdets interesser bedst muligt.
Vi deltager i fire årlige møder i 
hvor alle Herning Kommunes landsbyer mødes, dels for at blive holdt orienteret af 
kommunen, men i lige så høj grad for at orientere hinanden og at p
kommunen til at arbejde for vore
træffes afgørelser om den årlige 
vi har haft megen glæde af.
Vi har i årets løb holdt adskillige møder med kommunen
trafik- og miljøudvalget, Herning Vand og folk fra ”De grønne Områder”.
Vi synes selv, at vi har et godt samarbejde med Herning Kommune. 
som kun bliver bedre med tiden.

2. Samarbejde med vores nabolandsbyer Vind, Ørnhøj 
Samarbejdet er døbt NordVestKraft. Det er formaliseret ved fire årlige møder, hvor 
vi udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor vi forsøger at hjælpe hinanden i 
stort og småt. 
Vi har p.t. to projekter, som kører under NordVestKraft. Det ene e
cykelsti mellem Sørvad og Vind. 
I 2017 blev der af Herning Kommune afsat en million kroner til projektet. Vi var på 
besigtigelsestur i oktober 2017 sammen med Vind og kommunen, for at finde ud af, 
hvor en sti evt. kunne anlægges. Udgang
gamle jernbaneforbindelse så langt
Aftalen med kommunen var, at den tog sig af al planlægning og udførelse, herunder 
gennemførte en hurtig og grundig orientering af diverse lodsejere, som evt. skulle
lægge jord til. Indtil videre har s
Vi håber, at situationen snarest bliver bedre.
Det andet projekt er projektering af vores 100 meter Tårn på Bavnen. 
igennem projektet indtil nu, har vi fået støtt
 

3. Borgerforeningens venner

Borgerforeningens Grønne Hold er nu veletableret. Det er en ordning, som vi har 
meget stor gavn af, og som bliver rost i høje toner blandt kommunens folk i 
driftsafdelingen og ikke mindst blandt borgerne
Holdets arbejde kan vi alle betragte i det daglige ved at kaste et blik på byens bede.
Et indlæg om holdets arbejde, vil vi vende tilbage til.

Formand for Vinding Borgerforening 
                                                                                                                                                       

Årsberetning  

for Vinding Borgerforening 2019–2020 

Samarbejde med Herning Kommune. 

Som det fremgår af vores visionspapir, lægger Borgerforeningens bestyrelse en 
stor del af sit arbejde i at spille op mod kommunen i et forsøg på at varetager 

interesser bedst muligt. 
Vi deltager i fire årlige møder i kommunens Landsbykontaktudvalg, som er et forum, 
hvor alle Herning Kommunes landsbyer mødes, dels for at blive holdt orienteret af 
kommunen, men i lige så høj grad for at orientere hinanden og at p
kommunen til at arbejde for vores sager. – Det er i øvrigt i samme udvalg, at der 

den årlige tildeling af midler fra Landsbypuljen. 
vi har haft megen glæde af. 
Vi har i årets løb holdt adskillige møder med kommunens folk som skovfogeden, 

og miljøudvalget, Herning Vand og folk fra ”De grønne Områder”.
Vi synes selv, at vi har et godt samarbejde med Herning Kommune. 
som kun bliver bedre med tiden. 

Samarbejde med vores nabolandsbyer Vind, Ørnhøj og Abildå.
Samarbejdet er døbt NordVestKraft. Det er formaliseret ved fire årlige møder, hvor 
vi udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor vi forsøger at hjælpe hinanden i 

Vi har p.t. to projekter, som kører under NordVestKraft. Det ene e
cykelsti mellem Sørvad og Vind.  
I 2017 blev der af Herning Kommune afsat en million kroner til projektet. Vi var på 
besigtigelsestur i oktober 2017 sammen med Vind og kommunen, for at finde ud af, 
hvor en sti evt. kunne anlægges. Udgangspunktet var, at den skulle følge den 
gamle jernbaneforbindelse så langt, det lod sig gøre. 
Aftalen med kommunen var, at den tog sig af al planlægning og udførelse, herunder 
gennemførte en hurtig og grundig orientering af diverse lodsejere, som evt. skulle

Indtil videre har sagsbehandlingen båret bræg af langsommelighed
Vi håber, at situationen snarest bliver bedre. 
Det andet projekt er projektering af vores 100 meter Tårn på Bavnen. 
igennem projektet indtil nu, har vi fået støtte fra kommunen. 

Borgerforeningens venner. 

Borgerforeningens Grønne Hold er nu veletableret. Det er en ordning, som vi har 
meget stor gavn af, og som bliver rost i høje toner blandt kommunens folk i 

og ikke mindst blandt borgerne. 
arbejde kan vi alle betragte i det daglige ved at kaste et blik på byens bede.

Et indlæg om holdets arbejde, vil vi vende tilbage til. 

                                                 3. marts 2020 

 

Som det fremgår af vores visionspapir, lægger Borgerforeningens bestyrelse en 
stor del af sit arbejde i at spille op mod kommunen i et forsøg på at varetager 

kommunens Landsbykontaktudvalg, som er et forum, 
hvor alle Herning Kommunes landsbyer mødes, dels for at blive holdt orienteret af 
kommunen, men i lige så høj grad for at orientere hinanden og at påvirke 

Det er i øvrigt i samme udvalg, at der 
tildeling af midler fra Landsbypuljen. En pulje som 

s folk som skovfogeden, 
og miljøudvalget, Herning Vand og folk fra ”De grønne Områder”. 

Vi synes selv, at vi har et godt samarbejde med Herning Kommune. Et samarbejde 

og Abildå. 
Samarbejdet er døbt NordVestKraft. Det er formaliseret ved fire årlige møder, hvor 
vi udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor vi forsøger at hjælpe hinanden i 

Vi har p.t. to projekter, som kører under NordVestKraft. Det ene er etablering af en 

I 2017 blev der af Herning Kommune afsat en million kroner til projektet. Vi var på 
besigtigelsestur i oktober 2017 sammen med Vind og kommunen, for at finde ud af, 

spunktet var, at den skulle følge den 

Aftalen med kommunen var, at den tog sig af al planlægning og udførelse, herunder 
gennemførte en hurtig og grundig orientering af diverse lodsejere, som evt. skulle 

gsbehandlingen båret bræg af langsommelighed. 

Det andet projekt er projektering af vores 100 meter Tårn på Bavnen. Hele vejen 

Borgerforeningens Grønne Hold er nu veletableret. Det er en ordning, som vi har 
meget stor gavn af, og som bliver rost i høje toner blandt kommunens folk i 

arbejde kan vi alle betragte i det daglige ved at kaste et blik på byens bede. 
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Ud over Borgerforeningens Grønne hold, 
hold”, som kunne tage sig af følgende:

 Vedligeholde naturcirklen, herunder at s
 Hjælpe til fastelavn eller juletræsfest. 
 Opsætning af flagalle.
 Pleje af Å-dalen og Kirkestien.
 Få lysene i byens juletræer til at virke og andre elektrikeropgaver
 Evt. vedligeholdelse af

Flere har allerede meldt sig.
 

4. Borgerforenings kommunikationsstrategi.
Borgerforeningen kommunikerer i hovedsagen gennem vores side på facebook, 
vores hjemmeside, vores 
ved ”CykelKurt” og ved 
På facebook lægger vi korte, aktuelle nyheder 
hjemmesiden. Vi har netop passeret 
Hjemmesiden anvender vi som en slags historik og her lægges længevarende 
historier og nyheder samt diverse nyttige oplysninger.  
og mere moderne look. 
indeholde korte historier. Opslagene skal fange alle, som af den ene eller den 
anden årsag ikke anvender facebo
Borgermøder kan anvendes ved særlig vigtige begivenheder, hvor vi gerne vil høre 
borgernes tilbagemeldinger.
Kvartalsfolderen er nu veletableret. Vi er selv særdeles glade for folderen og har 
modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger. Det er et stort arbejde at skaffe 
sponsorer i form af annoncer, men arbejdet glider. Vi vil i den anledning gerne 
benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle vore sponsorer.
 

5. VEDL Naturcirklen. 
Vedligeholdelsen af Nat
par frivillige til at stå for pasningen.
 

6. Udbedring af Kirkestien

Det tog lidt tid at få alle tilladelser på plads, men nu står broen over åen ved 
regnvandssøerne nord for byen færdig og selvom der
vi godt i gang med byggeriet af de nye lave gangbroer. Stor tak til Sørvad Tømrer 
og Snedker ApS som har sponsoreret arbejdskraft til at bygge broen over åen. 
Også stor tak til de mange frivillige der allerede har deltage
med menighedsrådet holder vi officiel indvielse af stien torsdag d 25 juni, uanset 
hvor langt vi er nået. 

7. Julepyntning. 
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Ud over Borgerforeningens Grønne hold, er vi i færd med at etablere 
, som kunne tage sig af følgende: 

ligeholde naturcirklen, herunder at save brænde til brændeskuret
Hjælpe til fastelavn eller juletræsfest.  
Opsætning af flagalle. 

dalen og Kirkestien. 
Få lysene i byens juletræer til at virke og andre elektrikeropgaver
Evt. vedligeholdelse af Bavnen. 

Flere har allerede meldt sig. 

kommunikationsstrategi. 
Borgerforeningen kommunikerer i hovedsagen gennem vores side på facebook, 
vores hjemmeside, vores kvartalsfolder, gennem opslag ved byportene og 

 afholdelse af borgermøder. 
På facebook lægger vi korte, aktuelle nyheder – ofte med henvisning til 
hjemmesiden. Vi har netop passeret 508 medlemmer på facebook
Hjemmesiden anvender vi som en slags historik og her lægges længevarende 

samt diverse nyttige oplysninger.  Hjemmesiden har fået nyt, 
og mere moderne look. Kvartalsfolderen retter sig primært fremad, men kan også 
indeholde korte historier. Opslagene skal fange alle, som af den ene eller den 
anden årsag ikke anvender facebook eller læser vores hjemmeside. Afholdelse af 
Borgermøder kan anvendes ved særlig vigtige begivenheder, hvor vi gerne vil høre 
borgernes tilbagemeldinger. 

er nu veletableret. Vi er selv særdeles glade for folderen og har 
e positive tilbagemeldinger. Det er et stort arbejde at skaffe 

sponsorer i form af annoncer, men arbejdet glider. Vi vil i den anledning gerne 
benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle vore sponsorer.

Vedligeholdelsen af Naturcirklen er lagt i en fast gænge. Vi kan sagtens bruge et 
par frivillige til at stå for pasningen. 

Udbedring af Kirkestien 

Det tog lidt tid at få alle tilladelser på plads, men nu står broen over åen ved 
regnvandssøerne nord for byen færdig og selvom der stadig er langt ud til kirken, er 
vi godt i gang med byggeriet af de nye lave gangbroer. Stor tak til Sørvad Tømrer 
og Snedker ApS som har sponsoreret arbejdskraft til at bygge broen over åen. 
Også stor tak til de mange frivillige der allerede har deltaget i arbejdet. I samarbejde 
med menighedsrådet holder vi officiel indvielse af stien torsdag d 25 juni, uanset 

                                                 3. marts 2020 

at etablere flere ”Blå 

brændeskuret.  

Få lysene i byens juletræer til at virke og andre elektrikeropgaver. 

Borgerforeningen kommunikerer i hovedsagen gennem vores side på facebook, 
ved byportene og i skabet 

ofte med henvisning til 
på facebook.  

Hjemmesiden anvender vi som en slags historik og her lægges længevarende 
Hjemmesiden har fået nyt, 

Kvartalsfolderen retter sig primært fremad, men kan også 
indeholde korte historier. Opslagene skal fange alle, som af den ene eller den 

eller læser vores hjemmeside. Afholdelse af 
Borgermøder kan anvendes ved særlig vigtige begivenheder, hvor vi gerne vil høre 

er nu veletableret. Vi er selv særdeles glade for folderen og har 
e positive tilbagemeldinger. Det er et stort arbejde at skaffe 

sponsorer i form af annoncer, men arbejdet glider. Vi vil i den anledning gerne 
benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle vore sponsorer. 

urcirklen er lagt i en fast gænge. Vi kan sagtens bruge et 

Det tog lidt tid at få alle tilladelser på plads, men nu står broen over åen ved 
stadig er langt ud til kirken, er 

vi godt i gang med byggeriet af de nye lave gangbroer. Stor tak til Sørvad Tømrer 
og Snedker ApS som har sponsoreret arbejdskraft til at bygge broen over åen. 

t i arbejdet. I samarbejde 
med menighedsrådet holder vi officiel indvielse af stien torsdag d 25 juni, uanset 
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Først mange tak til alle frivillige hjælpere. Uden dem ville det blive en stor og dyr 
opgave at etablere julepyntning i byen.
Træet foran Brugsen var igen sponsoreret af Lena Storch, træerne ved åen var 
sponsoreret af Peter Kragelund.
Vi har stadig problemer med julebelysningen på torvet, som trods en ihærdig 
indsats drillede i stor stil. Vi troede ellers, at
stod for klipningen af træerne.
DagliBrugsen har doneret overskuddet fra nytårsaffyringen, som var i omegnen af 
3500 kroner, til udbedring af vores julebelysning på torvet.
 

8. Sct. Hans fest og Jule 
Sct. Hansfesten afholder vi altid selv i samarbejde med Missionshuset. Det er en 
rigtig hyggelig fest, som traditionen tro starter oppe på Plejehjemmet. Fremmødet 
var sidste år stort som sædvanligt.
Bestyrelsen besluttede 
omgjort beslutningen, så vi vil selv stå for disse fester 
menighedsrådet og spejderne og i koordination med julemessen i SKI
overbevisning, at det er to gode fester, som ikke mindst børnene holder af
allerede nu kan vi se, at opbakningen er stor og stigende. Til den netop overståede 
fastelavnsfest var der næsten 300 betalende gæster.
 

9. Etablering af en hundeskov
Borgerforeningen har søgt og fået penge til etablering af en hundesko
allerede i færd med så småt at etablere stier gennem skoven.
Sammen med skovfogeden er vi i 
tilgodeser hundeejerne, og samtidig ikke påv
gæster bruger mest.  
Selve hegnet opsættes af fagfolk, men rydningen af hegnslinjen og kommende stier 
skal udføres af frivillige kræfter. Vi håber at mange hundeejere vil melde sig til 
opgaven. Vi forventer at tilladelse
tidlige efterår. 
 

10. Separering af spildevand i den W
Sidste sommer blev entreprenøren færdig med Langgade. Det var flere måneder 
forud for planlagt tid. Det skyldtes først og fremmest en 
også et godt samarbejde mellem byen, Herning Vand og entreprenøren.
Borgerforeningen lagde mange vitaminer i at få nedsat generne for alle i og omkring 
byen. 
Lige nu arbejdes der med sidegaderne. Vi forventer, at man som minimum hol
planen. 
 

11. Nye medlemmer i bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse 
tradition for, at suppleanterne arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse. 
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Først mange tak til alle frivillige hjælpere. Uden dem ville det blive en stor og dyr 
julepyntning i byen. 

Træet foran Brugsen var igen sponsoreret af Lena Storch, træerne ved åen var 
sponsoreret af Peter Kragelund. 
Vi har stadig problemer med julebelysningen på torvet, som trods en ihærdig 
indsats drillede i stor stil. Vi troede ellers, at vi havde sikret os mod fejl, da vi nu selv 
stod for klipningen af træerne. 
DagliBrugsen har doneret overskuddet fra nytårsaffyringen, som var i omegnen af 
3500 kroner, til udbedring af vores julebelysning på torvet. 

Jule – og fastelavnsfester. 
Sct. Hansfesten afholder vi altid selv i samarbejde med Missionshuset. Det er en 
rigtig hyggelig fest, som traditionen tro starter oppe på Plejehjemmet. Fremmødet 
var sidste år stort som sædvanligt. 

de forrige år at udlicitere jule- og fastelavnsfesten
omgjort beslutningen, så vi vil selv stå for disse fester i samarbejde med 

og spejderne og i koordination med julemessen i SKI
overbevisning, at det er to gode fester, som ikke mindst børnene holder af
allerede nu kan vi se, at opbakningen er stor og stigende. Til den netop overståede 
fastelavnsfest var der næsten 300 betalende gæster. 

Etablering af en hundeskov. 
Borgerforeningen har søgt og fået penge til etablering af en hundesko
allerede i færd med så småt at etablere stier gennem skoven. 
Sammen med skovfogeden er vi i færd med at finde en placering som både 
tilgodeser hundeejerne, og samtidig ikke påvirker de stisystemer skovens øvrige 

Selve hegnet opsættes af fagfolk, men rydningen af hegnslinjen og kommende stier 
skal udføres af frivillige kræfter. Vi håber at mange hundeejere vil melde sig til 
opgaven. Vi forventer at tilladelserne er på plads så arbejdet kan begynde i det 

vand i den W-lige del af Sørvad. 
Sidste sommer blev entreprenøren færdig med Langgade. Det var flere måneder 
forud for planlagt tid. Det skyldtes først og fremmest en dygtig entreprenør, men 
også et godt samarbejde mellem byen, Herning Vand og entreprenøren.
Borgerforeningen lagde mange vitaminer i at få nedsat generne for alle i og omkring 

Lige nu arbejdes der med sidegaderne. Vi forventer, at man som minimum hol

Nye medlemmer i bestyrelsen. 
Den nuværende bestyrelse er fuldtallig, idet vi dog mangler en suppleant. 
tradition for, at suppleanterne arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse. 

                                                 3. marts 2020 

Først mange tak til alle frivillige hjælpere. Uden dem ville det blive en stor og dyr 

Træet foran Brugsen var igen sponsoreret af Lena Storch, træerne ved åen var 

Vi har stadig problemer med julebelysningen på torvet, som trods en ihærdig 
vi havde sikret os mod fejl, da vi nu selv 

DagliBrugsen har doneret overskuddet fra nytårsaffyringen, som var i omegnen af 

Sct. Hansfesten afholder vi altid selv i samarbejde med Missionshuset. Det er en 
rigtig hyggelig fest, som traditionen tro starter oppe på Plejehjemmet. Fremmødet 

og fastelavnsfesten, men har nu 
i samarbejde med 

og spejderne og i koordination med julemessen i SKI. Det er vores 
overbevisning, at det er to gode fester, som ikke mindst børnene holder af, og 
allerede nu kan vi se, at opbakningen er stor og stigende. Til den netop overståede 

Borgerforeningen har søgt og fået penge til etablering af en hundeskov. Vi er 

med at finde en placering som både 
irker de stisystemer skovens øvrige 

Selve hegnet opsættes af fagfolk, men rydningen af hegnslinjen og kommende stier 
skal udføres af frivillige kræfter. Vi håber at mange hundeejere vil melde sig til 

rne er på plads så arbejdet kan begynde i det 

Sidste sommer blev entreprenøren færdig med Langgade. Det var flere måneder 
dygtig entreprenør, men 

også et godt samarbejde mellem byen, Herning Vand og entreprenøren. 
Borgerforeningen lagde mange vitaminer i at få nedsat generne for alle i og omkring 

Lige nu arbejdes der med sidegaderne. Vi forventer, at man som minimum holder 

suppleant. Vi har 
tradition for, at suppleanterne arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse.  
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Vi synes selv, at vi har et rigtig godt sammenhold
sammen, og får tingene gjort.
 

12. Afslutning. 
Der arbejdes på at få etableret et erhvervsråd i vores område. Dele af bestyrelsen 
har været til møde med det kommende råd. Vi ser frem til, at det bliver etableret og 
forudser et snævert samarbejde hermed.
Vi synes selv, at vi har nået en del i løbet af året, men det betyder ikke, at vi hviler 
på laurbærrene. Det kommende år vil bl.a. blive brugt på at få gjort Kirkestien 
færdig og at få etableret Hundeskoven, men det helt store ar
til at ligge i videre projektering af 100 meter tårnet under den forudsætning, at vi kan 
finde penge til projektet.
Vi er allerede så småt i gang med at se på projekter til de kommende år, herunder 
hvad vi med fordel kan søge om midler t
input og ideer til, hvad indbyggerne i sognet ønsker lavet i vores område, så det 
bliver et endnu bedre sted at bo.
Vi vil fortsætte med trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger
separeringsprojektet lakker m
række bump på Langgade. Det er desværre ikke lykkedes at få etableret yderligere 
hastighedsbegrænsning på Langgade som følge af en politisk beslutning i Herning 
Kommune om som princip at have 50 kilometer g
som vi stadig agter at arbejde med.
Vi har desuden tanker om etablering af mere sikre skoleveje ind til byen ikke mindst 
Agerfeldvej er smal med mange uoverskuelige sving.
Vi fornemmer en stor opbakning til vores arbejde, og
hjælpende hænder, når der har været behov. 
alle jer, som i løbet af året har givet en hjælpende hånd til det ene eller til det 
andet.Sidst men ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til kort a
vigtigheden af, at vi i området råder over en politiker, som sidder i byrådet. Jens
Bernhard gør et kæmpearbejde for vores lokalområde. Mange tak for det.
 
 

------------------------------------------------------
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Vi synes selv, at vi har et rigtig godt sammenhold i bestyrelsen. Vi har det sjovt 
sammen, og får tingene gjort. 

Der arbejdes på at få etableret et erhvervsråd i vores område. Dele af bestyrelsen 
har været til møde med det kommende råd. Vi ser frem til, at det bliver etableret og 

snævert samarbejde hermed. 
Vi synes selv, at vi har nået en del i løbet af året, men det betyder ikke, at vi hviler 

Det kommende år vil bl.a. blive brugt på at få gjort Kirkestien 
færdig og at få etableret Hundeskoven, men det helt store arbejde kommer måske 
til at ligge i videre projektering af 100 meter tårnet under den forudsætning, at vi kan 
finde penge til projektet. 
Vi er allerede så småt i gang med at se på projekter til de kommende år, herunder 
hvad vi med fordel kan søge om midler til fra Landsbypuljen. Vi vil her gerne have 
input og ideer til, hvad indbyggerne i sognet ønsker lavet i vores område, så det 
bliver et endnu bedre sted at bo. 
Vi vil fortsætte med trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Når 
separeringsprojektet lakker mod enden, vil der blive etableret/genetableret en 
række bump på Langgade. Det er desværre ikke lykkedes at få etableret yderligere 
hastighedsbegrænsning på Langgade som følge af en politisk beslutning i Herning 
Kommune om som princip at have 50 kilometer gennem småbyerne.
som vi stadig agter at arbejde med. 
Vi har desuden tanker om etablering af mere sikre skoleveje ind til byen ikke mindst 
Agerfeldvej er smal med mange uoverskuelige sving. 
Vi fornemmer en stor opbakning til vores arbejde, og vi har sjældent manglet 
hjælpende hænder, når der har været behov. Derfor skal der lyde en kæmpe TAK til 
alle jer, som i løbet af året har givet en hjælpende hånd til det ene eller til det 

Sidst men ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til kort at understrege 
vigtigheden af, at vi i området råder over en politiker, som sidder i byrådet. Jens
Bernhard gør et kæmpearbejde for vores lokalområde. Mange tak for det.

------------------------------------------------------ 

                                                 3. marts 2020 

. Vi har det sjovt 

Der arbejdes på at få etableret et erhvervsråd i vores område. Dele af bestyrelsen 
har været til møde med det kommende råd. Vi ser frem til, at det bliver etableret og 

Vi synes selv, at vi har nået en del i løbet af året, men det betyder ikke, at vi hviler 
Det kommende år vil bl.a. blive brugt på at få gjort Kirkestien 

bejde kommer måske 
til at ligge i videre projektering af 100 meter tårnet under den forudsætning, at vi kan 

Vi er allerede så småt i gang med at se på projekter til de kommende år, herunder 
il fra Landsbypuljen. Vi vil her gerne have 

input og ideer til, hvad indbyggerne i sognet ønsker lavet i vores område, så det 

. Når 
od enden, vil der blive etableret/genetableret en 

række bump på Langgade. Det er desværre ikke lykkedes at få etableret yderligere 
hastighedsbegrænsning på Langgade som følge af en politisk beslutning i Herning 

ennem småbyerne. Det er en sag, 

Vi har desuden tanker om etablering af mere sikre skoleveje ind til byen ikke mindst 

vi har sjældent manglet 
Derfor skal der lyde en kæmpe TAK til 

alle jer, som i løbet af året har givet en hjælpende hånd til det ene eller til det 
t understrege 

vigtigheden af, at vi i området råder over en politiker, som sidder i byrådet. Jens-
Bernhard gør et kæmpearbejde for vores lokalområde. Mange tak for det. 


