Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Det var en god dag i går.
Vi havde et spændende byrådsmøde med efterfølgende samling af kandidaterne til
byrådsvalget.
Vi 3 kandidater fra Vildbjerg (Johannes Videbæk, Marianne Bjørn og jeg) blev bakket op af
vores formand og næstformand (Dorte Larsen og Charlotte Spandet), så vi var godt
repræsenteret.
I vil de næste par dage kunne læse om de mange spændende punkter fra Byrådsmødet i
Herning Folkeblad, så lad mig koncentrere mig om sagerne fra vores lokalområde.
Byrådet bevilgede 45 mio. kr. til fysiske forbedring af 18 af kommunens skoler.
Kildebakkeskolen fik 421.000 kr. til bla. a. en modernisering af skolens indgange og
ankomstområder.
Timring skole fik 773.000 kr. til forbedring af ventilationen i den gamle undervisningsfløj og
til modernisering af toiletterne.
Ørnhøj skole fik 725.000 kr. til bla. a. renovering af sløjdlokale og toiletter.
Det er en del af Herning Kommunes naturpolitik, at vi inden 2025 skal have plantet 25 ha
kommunalt ejet skov.
Vi har også en mening om, at det gerne må være bynært.
Nu har vi så fået et af den slags tilbud, som man ikke kan sige nej til.
Vi kan nemlig få et tilskud til skovrejsning, hvis vi søger inden den 1. december 2013, og
hvis vi har plantet inden den 31. maj 2014.
Tilskuddet er på 55 % af anlægsudgifterne, dog maks. 29.000 kr./ha.
Jamen så gælder det da om at få søgt, når der nu er andre, der vil være med til at betale
Herning Kommunes udgifter.
Vi har søgt på 3 konkrete projekter, 2 i Vildbjerg og 1 i Kibæk.
Prioritet nr. 1 er et areal på 2,6 ha lige nord for Lysgård Sø.
Prioritet nr. 2 er i Kibæk
Prioritet nr. 3 er et areal på 3,3 ha mellem den kommende udstykning ved Åbjergvej og
Trehøjevej.
Og udenfor skinner solen, så mon ikke også dagen i dag bliver en god dag.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig
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7480 Vildbjerg
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