
Hej Marianne 
 
Mange tak for din mail – det er rart, at I også har fokus på landsbyer. Her er et par kommentarer til dine 
spørgsmål: 
 
Hvordan ser du som beboerforeningsformand på 2015? Hvad var de positive begivenheder for området. 
Hvad kunne have været bedre? 
Jeg synes, at 2015 har været et godt år i Herslev. 
Vi fik holdt et borgermøde, hvor vi diskuterede energiforsyning i Herslev. Der kom tre studerende samt 
repræsentanter fra TreFor og Fredericia kommune og fortalet om den undersøgelse, der har fåretaget i 
Herslev. Møder mundede ud i, at der blev nedsat et energiudvalg, som er ved at undersøge muligheden for 
at få lavet en fælles varmeløsning i Herslev. 
Vi har fået sat en opslagstavle og en bænk op ved forsamlingshuset. Derudover har vi fået beskåret vores 
rødtjørne, så de ikke er så vindfølsomme.  
Vi har fortsat fokus på at tiltrække nye borgere, og at dem, der kommer, føler sig velkomne. Vi er derfor 
begyndt at tage rundt til tilflyttere og give dem en buket blomster samt et medlemskab af 
borgerforeningen. Borgerforeningen og de øvrige foreninger forsøger også på at lave nogle arrangementer i 
byen, hvor folk kan mødes.  
 
Hvordan er dine forventninger til 2016? Hvad ønsker du for dit område? Hvad bliver områdets største 
udfordring? 
Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, at vi bevarer vores flexinstitution. Den er klart en medvirkende faktor 
i tiltrækning af nye beboere. Jeg håber også, at kommunen vil bevare støtten til vores idrætsforening, som 
er et vigtigt samlingssted for folk i alle aldre.  
Nogle af de øvrige punkter, vi fortsat har fokus på er: 
Fælles varmeløsning (se ovenfor) 
Ændring af vejføring (se nedenfor) 
Nedrivning af ”Knudsens gård” (se nedenfor) 
 
Vil I som beboerforening lægge billet ind på nogle af de afsatte midler – og i givet fald til hvilke formål? 
 
Der er flere af posterne på budgettet, som vi godt kunne tænke os at lægge billet ind på. 
 
Der er sat en nedrivningspulje på 1 mio. kr. af. Vi har igennem snart mange år haft ”Knudsens gård” 
stående som en ruin. Det er ved at være på tide, at vi får gjort noget ved det. Det besværliggøres naturligvis 
af, at det er et konkursbo, der ejer grunden og resterne af bygningerne. Men jeg er sikker på, at der må 
kunne findes en løsning. 
 
På infrastrukturområdet er der over de næste 4 år sat 57 mio. kr. af til Kæmpe investering i generelt løft af 
veje, fortove, stier og broer 
Som beskrevet på side 36 i december-udgaven af Borgerbledet (http://herslevborger.dk/wp/wp-
content/uploads/2013/03/Borgerblad-December-2015.pdf) har vi et udvalg, der arbejder på at få ændret 
vejføringen af Herslev Kirkevej langs kirken og forsamlingshuset.  
 
Vi var med til at levere noget tekst i forbindelse med en brandingstrategi for områderne uden for 
Fredericia. Jeg kan se, at der er sat 2.25 mio. kr. af til en bosætnings- og brandingpulje. Jeg håber, at dette 
også kommer Harslev til gode. 
 
Vi er naturligvis også spændte på at se, hvilke planer for udstykning af grunde i Herslev den nye 
kommunalplan kommer til at inkludere. 

http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2013/03/Borgerblad-December-2015.pdf
http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2013/03/Borgerblad-December-2015.pdf


http://m.frdb.dk/article/20151210/ARTIKLER/151219868 
 
Du må have en rigtig god Jul og et godt Nytår. 
 
Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Mvh. Torsten Lund 
 

http://m.frdb.dk/article/20151210/ARTIKLER/151219868

