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Vedr. tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20
Vind Sogns Borgerforening har med interesse gennemgået offentliggjorte tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020. Bestyrelsesmedlemmer og borgere har deltaget i offentligt orienteringsmøde i Hodsager den 17.09.2013, ligesom foreningen har ladet afholde et borgermøde om kloakseparering
i Vind, den 10.10.2013, hvor ca. 40 Vindboere samt repræsentanter fra Natur og Miljø og Herning Vand
deltog.

Generelt
Indledningsvis skal bemærkes, at foreningen grundlæggende bakker op om separering af spildevand i Vind.
Fra Herning Vand har vi fået oplyst, at der er sket 79 overløb med blandet spildevand og regnvand fra pumpestationen i Vind til Bærkær Bæk i 2012. Vi bifalder Herning Kommunes ønske om at eliminere denne forureningskilde, ligesom vi anerkende behovet for at etablere regnvandssøer, således Bærkær Bæk sikres
bedst muligt mod forurening og erosion af brinker m.m.

Samarbejde
Herning Vand har udvist stor samarbejdsvilje, og foreningen forudser et godt samarbejde om projektet.
Foreningen og de ca. 40 deltagere ved borgermødet gør opmærksom på, at der i forbindelse med opgravning skal tages videst muligt hensyn til byens erhvervsdrivende, kollektiv transport og at udviklingsprojekter
fra den i 2010 - i samarbejde med LAG, Herning Kommune og Cowi - udarbejdede landsbyudviklingsplan for
Vind, i videst muligt omfang søges realiseret.

Regnvandssø
Foreningen ønsker etableret en regnvandssø i engarealet omkring Bærkær Bæk mellem Holstebrovej og
Bærkær, vest for LandsbyCenter Vind.
Kommuneplan 2013-2024 angiver i kommuneplanrammerne, at engarealet fortsat skal være udlagt som
offentligt grønt område.
Udviklingsplanen for Vind beskriver, at der skal ske omdannelse og forskønnelse af Vind, ved at inddrage et
område omkring Bærkær Bæk, så det både markerer LandsbyCentret som byens centrale omdrejningspunkt og skaber mulighed for flere aktiviteter, samtidig med at byen samles på tværs af engarealet.
Udviklingsplanen illustrerer en mulighed for at etablere en sø vest for LandsbyCenter Vind, mellem Holstebrovej og Bærkær. Området er i privat eje, men berørte lodsejere er villige til at finde en løsning. Se
http://www.herning.dk/media/1919018/Udviklingsplan-Vind.pdf og vedlagte bilag 1.

Ud over at forskønne området og skabe mulighed for aktiviteter og liv, som f.eks. bålplads og leg, vil etablering af en regnvandssø et sted hvor alle kan se den, medvirke til at give en forståelse for miljø og ressourcer, hvorved flere beboere i Vind måske vil acceptere og bifalde at skulle betale for separering på egen
grund, når man kan iagttage regnvandets vej i naturen.
Vi har med stor interesse set, at der etableres 11 regnvandssøer i Aulum, således et engareal omkring Tved
Bæk og Storå omdannes til rekreativt areal med søer, stier og opholdsarealer.
Vind Sogns Borgerforening ønsker, med opbakning fra et enigt borgermøde, at der etableres en regnvandssø i engen ved Bærkær Bæk, vest for LandsbyCenter Vind, således området omdannes til rekreativt
areal, jf. kommuneplanrammerne, med sø, stier og opholdsarealer.

Jf. kortmaterialet ønsker Herning Vand at etablere regnvandssø på en mark ved Ørnhøjvej, syd for Vind,
mellem den nedlagte genbrugsplads og ejendommen Gammelvind. Ejendommens ejer udtrykte på borgermøde den 10.10., at han ikke ønsker at der etableres en stor regnvandssø tæt på hans ejendom, der på
nogle tidspunkter af året måske vil henligge som tilgroet sumpet område.
Vind Sogns Borgerforening støtter, med opbakning fra et enigt borgermøde, Lars Gammelvind i, at der
ikke skal etableres regnvandssø ved ejendommen Gammelvind, men at mest muligt regnvand ledes til
regnvandssø vest for LandsbyCenter Vind, samt at der etableres et teknisk regnvandsbassin (betonbassin) i eller ved den nuværende pumpestation (gammelt renseanlæg).
Evt. etableres en mindre dominerende regnvandssø med hævet vandspejl, som ikke risikerer at henligge
som tilgroet sumpet område, placeret vest for ejendommen, så den ikke er synlig fra Ørnhøjvej.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger
Holstebrovej og Vind Kirkevej/Toftvej er lange lige veje, hvor der køres meget stærkt. I forbindelse med
gravearbejde i Holstebrovej og Vind Kirkevej vil det være oplagt at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner ved reetablering.
Der kører relativt mange store køretøjer gennem Vind dagligt. Områdets store landbrug kører større og
større landbrugsredskaber mellem marker, ligesom regionalrute 26, skolebusser, mælketankbiler, gylletankbiler og lastvogne kører gennem byen.
Ejendommene langs Holstebrovej er meget små og mange parkerer ved kantsten. Disse parkerede biler
medfører jævnligt, at store tankbiler og især landbrugsredskaber kun med besvær eller slet ikke kan komme forbi. En planlægning af kantstensparkering og forbud mod øvrig kantstensparkering vil medføre nemmere og mere smidig trafikafvikling.
Udviklingsplanen for Vind beskriver, at der skal etableres forskønnelse af bygaden og etableres chikaner
med allétræer.
Vind Sogns Borgerforening ønsker, med opbakning fra et enigt borgermøde, at der i forbindelse med
reetablering efter opgravning etableres forskønnelse og hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af
chikaner og allétræer ved bygaden samt hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Vind Kirkevej.

Områdeafgrænsning
Jf. kortmaterialet udlægges et område VN7.P, vest for Bærkær (VN7) til nyt separatkloakeret område med
nedsivning af tag- og regnvand. Området ønske udvidet til også at omfatte et område vest for Tranebærvej,
nord for Vind Kirkevej, idet den naturlige byudvikling vil ske her og adgangen til området vest for Bærkær
skal ske herfra. Se bilag 1.
Vind Sogns Borgerforening har ved kommuneplanrevision forgæves arbejdet for at få dette område med i
kommuneplanrammerne for byudvikling. Det vil være forkert ikke at udlægge området i forbindelse med
revision af spildevandsplan. Ellers risikerer vi ,at der skal udarbejdes nyt tillæg til spildevandsplan om få år,
fordi det ikke blev medtaget nu.
Vind Sogns Borgerforening ønsker, med opbakning fra et enigt borgermøde, at der udlægges nyt separatkloakeret område vest for Tranebærvej, nord for Vind Kirkevej i tilknytning til området VN7.P, vest for
Bærkær.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Vind Sogns Borgerforening med glæde imødeser et godt samarbejde
med Herning Vand og kommunen om realisering af forbedrede miljøforhold i Bærkær Bæk og gravearbejde
i forbindelse med separatkloakering i Vind.
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