Gode oplysninger i en mørk tid.
(Husk, at du altid kan blive fri for mit nyhedsbrev. Send mig blot en mail!)
Om blot 20 dage, går vi igen mod lysere tider. Indtil da må I nøjes med nogle gode og
spændende nyheder fra mandagens møde i Teknik- og Miljøudvalget.
Herning Cykler – fase 4:
Herning Cykler 4 indeholder anlæg af cyklestier flere steder i kommunen.
Hvis Byrådet godkender indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget på sit møde tirsdag den 15.
december, vil der blive frigivet 11,5 mio. kr. bl. a. til cykelstien ved Pugdalvej og til at Vildbjerg
Skole kan blive ”ambassadørskole”.
Jeg ved endnu ikke, hvor meget ”anlæg”, der er i bevillingen til Vildbjerg Skole. Men noget er
der.
Til gengæld ved jeg nu, hvordan cykelstien ved Pugdalvej kommer til at se ud.
Der laves en vejudvidelse med cykelbane på 0,5 meter i bredden på strækningen fra krydset
Østergade/Pugdalsvej til Sofiedalsvej (ca. 1,3 km). Herfra laves yderligere 1,7 km dobbeltrettet
cykelsti op til Park Allé, i alt 3.0 km cykelsti/cykelbane.
Det er ikke så ringe endda.
Jeg er ikke sikker, men jeg tror cyklestien kommer til at gå på den udvendige side af
Pugdalvej.
Tranholm Bæk:
Som de fleste af jer sikkert ved, skal der laves nogle regnvandssøer på arealer lige på den
anden side af Tranholm Bæk, der hvor jeg bor.
I den forbindelse laves der også en bæk mellem Rugvænget og Kærvænget for at lede vandet
væk fra marken ovenfor området.
Samtidig laves der en snoning af bækken mellem Sindingvej og Pugdalvej.
Bækken lægges her længere mod øst, og arealet over til det nye forløb og lægges i græs, så
vi stadig kan nyde, at se vandet løbe i bækken.
Til gengæld løser vi ikke vandproblemerne på Hvedevænget i denne omgang, men
forvaltningen har lovet mig, at se på problemet.
Så hvis der findes en god løsning for Hvedevænget, er jeg optimistisk omkring en løsning.
(Problemet er, at vand helst vil løbe nedad!)
Og husk så, at vi skal til stemmeurnerne i morgen.
Jeg stemmer JA.
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