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Bliv forårsklar på terrassen... 

Du fi nder Midtgaard Farver i Herning – Silkeborg – Esbjerg

Kom ind
og vi hjælper
med den helt

rigtige
løsning

Den foretrukne leverandør til professionelle og private siden 1963

Gratis Udvidet Synsprøve (værdi 298,-) og 25 % rabat ved samlet 
køb af stel og glas. Tilbuddet gælder kun i forbindelse med butik-
kens synsevent. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

HAR DU BRUG FOR NYE BRILLER?

SPAR 25%
PÅ HELE BRILLENSPAR 25%
PÅ HELE BRILLEN

GRATIS
UDVIDET 

SYNSPRØVE

KOM I SYNOPTIK OG FÅ EN

FÅ TESTET DIT SYN AF VORES EKSPERTER
2 ud af 3 går alt for længe uden at få testet deres syn.

Du kan gøre det gratis lige nu.

MED SUNDHEDSTJEK VÆRDI 298,-
30. MARTS-1. APRIL

VI SES HOS SYNOPTIK,  
HERNING CENTRET, TLF. 97 21 37 47

Herning Kommune 
uddeler 175.000 kroner 
til fem borgernære 
projekter - og en 
ekstra æblehave  
i Løvbakkerne

 
 
 
 
 
 
 
 

AF BO LUNDGAARD
blg@herningfolkeblad.dk

HERNING Hvert år bevilger Herning 
Kommune penge til en række sam-
arbejdsprojekter, hvor kommunen 
betaler materialerne, hvis borgerne 
udfører arbejdet.

Det er tale om penge fra den så-
kaldte borgersamarbejdspulje - og 
her har kommunen netop udloddet 
175.000 kroner til fem projekter i 
grønne områder med offentlig ad-
gang. Pengene går denne gang til 

borgerforeningerne i Sørvad og 
Hodsager samt Aktivitetshuset  
Stakroge og Aktiv Timring.

Desuden er der bevilget støtte til et 
projekt i Ydunsparken ved Kongeå-
vej i Herning, der er søgt af  Lund-
mølle Parcelejerforening.

Gode projekter
Det er udvalget for miljø-, infra-
struktur og natur, der har bevilget 
pengene.

- Det er alle sammen rigtig gode 
projekter, der er fuldt finansierede. 
De nye tiltag strækker sig lige fra 
shelters over forbedringer ved en 
kanoplads til etablering af  en køre-
stolsvenlig bålplads og flere legered-
skaber, oplyser John Thomsen (V), 
der er formand for udvalget.

Han vurderer, at alle projekter vil 
skabe glæde i de enkelte lokalsam-
fund i både hverdagen og i weeken-
den.

- Men det er også projekter, man 
kan køre efter som familie, så de er i 
høj grad med til at udvikle hele Her-
ning Kommune, uddyber han.

Æblehave og podelaug
Ud over de fem fremhævede pro-
jekter har Herning Kommune dog 
også valgt at give støtte til endnu 
et projekt.

Her kommer ansøgningen fra 
naturvejleder Niels Søndergaard 
Nielsen fra Sunds, som har ansøgt 
om 15.000 kroner til etablering af  
en æblehave ved Løvbakkerne samt 
etablering af  et podelaug. Og den 
ide har Herning Kommune fundet 
så god, at man ønsker at støtte det 
uden om borgersamarbejdspuljen.

- Det ligger så tæt op af  det, Her-
ning Kommune laver i Løvbakkerne 

i forvejen, at vi har besluttet at betale 
det via driften, siger John Thomsen.

Nej til flagstanghuller
I alt har syv borgerforeninger søgt 
om penge. Den sidste ansøgning er 
fra Kølkær & Omegns Borgerfor-
ening, der søgte om 16.675 kroner 
til udskiftning af  rør til 46 flagstang-
huller på Kølkær Hovedgade, Vester-
marken og Søbysøvej, men det har 
udvalget givet afslag på.

Det skyldes, at nye rør til flag-
stænger ikke opfylder støttepligtige 
formål i Herning Kommunes park-
politik.

Det gør til gengæld projektet i 
Ydunsparken, hvor beboerne i na-
bolaget nu kan se frem til at få et 
muldtoilet og elektricitet i det bål-
hus, foreningen rejste for et par år 
siden.

- Det er vi enormt glade for.  Vi 
bekostede så meget på vores bålhus, 
at vi har brugt en stor del af  forenin-
gens formue, men det bliver brugt 
rigtig meget, og derfor er vi glade 
for, at kommunen vil hjælpe os, si-
ger Thomas Stubkjær, som oplyser, 
at beboerne selv vil lave det fysiske 
arbejde.

Kontant støtte til lokale projekter
 | Lundmølle Parcelejerforening 

rejste for to år siden et bålhus  
i Ydunsparken - tæt på kommunens 
velbesøgte musiklegeplads. Nu har 
foreningen fået penge til at lave et 
muldtoilet og til at lægge strøm ind i 
bålhuset, da området ved Kongeåvej 
i Herning er  noget af en magnet på 
børnefamilierne.  FOTO: FLEMMING HANSEN   


