Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Tirsdagens byrådsmøde var langt, meget langt, men også særdeles spændende.
Jeg er sikker på, at der kommer fokus på mange områder i Herning Folkeblad de næste par
dage, så lad mig her referere til de ting, som specielt retter sig mod vores område.
è Der var afsat penge til en tiltrængt renovering af Park Allé i 2015. Men som alle kan
konstatere er arbejdet endnu ikke sat i gang. Det skyldes, at Herning Vand ikke var klar, og vi
kan sikkert alle være enige om, at det vil være fjollet at grave Park Allé op 2 gange. Så på
byrådsmødet overførte vi 2,962 mio. kr. til 2016 til Park Allé.
Fra sædvanligvis pålidelig kilde fremgår det, at arbejdet starter umiddelbart efter Vildbjerg Cup.
è Vildbjerg Varmeværk har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af
optagelse af nyt lån på 5,5 mio. kr. ved KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal
garantistillelse. Lånet skal anvendes til finansiering af en udvidelse af solvarmeanlæg.
Anmodningen blev imødekommet!
è I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye
daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i
Herning.
Byrådet tilsluttede sig, at den nye børnehave i Vildbjerg placeres i tilknytning til Vildbjerg Skole
dels i nybyggeri og dels i den tidligere SFO-fløj, der ombygges. Nybyggeriet placeres i
forlængelse af nuværende SFO-område.
Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1510 m2, hvoraf 810 m2 bliver nybyggeri og 700
m2 ombygning af eksisterende arealer på Vildbjerg Skole.
Vildbjerg Skole er en OPP-skole. Byggeri og ombygning udføres efter samme princip og i
samme standard som Vildbjerg Skole. Der er i 2005 indgået en Offentlig - Privat
Partnerskabs kontrakt med Vildbjerg Skole om etablering og drift af Vildbjerg Skole i 30 år.
Herning Kommune betaler løbende OPP - selskabet for den samlede brug af skolen, herunder
ind- og udvendigt vedligehold, rengøring, forbrugsudgifter, drift af udenomsarealer, afskrivning,
forrentning mv.
Når aftalen udløber i 2036 har Herning Kommune en ret, men ikke en pligt til at overtage skole
og grund. Ved indgåelse af aftalen er parterne enige om, at værdien af skolen forventes at
udgøre 10 mio. kr. efter 30 år.
De nuværende institutionsbygninger består af Nylandsvej 11 og Lille Pugdalvej 1sælges, når
den nye institution tages i brug.
Og så var vi en stor flok venstre-folk, der mandag aften var på besøg på det nye sygehus i
Vest. Imponerende byggeri. Der skal bygges 140.000 m2, og indtil nu er der bygget 40.000
m2. Nøj, hvor bliver det stort og flot. Indtil nu holder tidsplanen, og meldingen var, at alt går
efter planerne. Det bliver spænende at følge.
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