Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Jeg er netop kommet hjem efter 2 spændende dage med kommunalpolitik.
Hele mandag og en stor del af tirsdagen har byrådet været samlet til budgetseminar.
Vi brugte bl. a. meget tid på at gennemgå Folkeskolereformen, hvor et af
resultaterne gerne skal blive, at eleverne fremover er lige så dygtige i 8. klasse, som
de i dag er i 9. klasse.
Jeg tror det bliver godt.
Nu går de egentlige budgetforhandlinger i gang, og jeg håber at det lykkes Venstre
med borgmesteren i spidsen at lave et bredt budgetforlig.
Lad mig blot her fortælle at Pugdalvejs forlængelse stadig står på
investeringsoversigten fra 2019 og fremefter.
Midt på eftermiddagen havde vi gruppemøde, før dagen blev sluttet af med
Byrådsmøde.
Et af punkterne på dagsordenen var en foreløbig vedtagelse af planerne om at give
Vildbjerg Varmeværk lov til at opstille solfangere på et areal nord for Vildbjerg, som
supplement til deres varmeproduktion.
Forslaget omhandler et areal på ca. 7 ha. beliggende ved Finlandsvej, nord og vest
for eksisterende erhverv, og øst for jernbanen.
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme. Opstilling af et 20.000 m2 stort
solfangeranlæg vil, omregnet til naturgas, kunne fortrænge 1.170.000 m3 naturgas
årligt, svarende til en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 2.000 tons. Endvidere
vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostninger for
forbrugere i Vildbjerg og omegn.
I et andet af dagsordenspunkterne bevilgede vi 30.000 kr. til færdiggørelsen af den
gamle tandlægegrund på hjørnet af Østergade og Bredgade i Vildbjerg. Pengene skal
bruges til beplantning og bænke.
Spildevand og regnvand skal separeres, så de løber i hver deres ledning.
Spildevandet skal til rensningsanlægget, mens regnvandet ledes ud i åer og bække.
Det kommer til at berøre 29 ejendomme i Nøvling, 99 ejendomme i Skibbild, 291
ejendomme i Timring og 483 ejendomme i Vildbjerg, der skal separere på egen
grund.
Ingen bliver tvunget til at separere på egen grund med en kortere frist end 5 år fra
vedtagelsen af forslaget.
Borgerne kan frivilligt igangsætte tidligere separering og det er muligt at få
skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter (håndværkerfradraget på arbejdsløn)
til separering på egen grund på op til kr. 15.000,- pr voksen i en husstand i 2013 og
2014.
Inden separeringen kan vedtages, skal forslaget i høring.

Men det kommer I til at høre meget mere om. Hvis I vil vide mere nu, kan jeg
anbefale, at man går ind på Herning Vands hjemmeside.
Walk and talk med Vildbjerg Venstre
Lørdag den 7. september giver Vildbjerg Venstre mulighed for 3 oplevelser på en
gang.
Vildbjerg Venstre inviterer på en spadseretur ad den nye vandresti langs Vorgod Å,
der går fra Park Allé forbi Møldrup og ud til Grimstrupvej. Turen går retur ad Riisvej
til Møltrup, hvor der bliver mulighed for at handle i Møltrup Herregårds Madbutik.
Vandreturen forventes at vare 5 kvarter, men det er muligt at springe af første gang,
man passerer Møltrup.
På turen deltager Vildbjerg Venstres 3 byrådskandidater Johannes Videbæk,
Marianne Bjørn og Kent Falkenvig, så her er muligheden for at få en dejlig gåtur,
købe ind i Madbutikken og få en god lokalpolitisk snak.
Turen starter fra Åvænget 36 kl. 10.00.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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