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Karina Hjort Nielsen, årets borger i Haunstrup, har lavet en lille blomsterbutik
foran familiens hus på Haunstrup Hovedgade. ?
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Prisvinder på hovedgaden
Karina Hjort Nielsen vandt titlen som årets borger i Haunstrup
21. juli 2016, 11.24

Af Kenneth Meinby Sørensen (mailto:kso@herningfolkeblad.dk)
HAUNSTRUP Karina Hjort Nielsen bor sammen med sin familie midt på Haunstrup Hovedgade.
Folkebladet er på besøg en tirsdag eftermiddag og kan konstatere, at trafikken er tæt og larmende
gennem landsbyen.
Det generer dog ikke Karina Hjort Nielsen og familien, som har vænnet sig til den trafikerede vej,
som er et livsvilkår, når man bor i Haunstrup.
LÆS OGSÅ: Golfbaneejer ved et tilfælde (/artikel/golfbaneejer-ved-et-tilflde?related=text)
- Politiet står tit med en stærekasse henne ved kirken, hvor de kan parkere omme bag en hæk, og
jeg tror, at der går mange i fælden, siger Karina Hjort Nielsen med et smil.
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Se flere (/mestkommenterede)

Tema

Den 33-årige kvinde blev ved byfesten i uge 25 kåret til »Årets borger« i en afstemning, som alle
byens borgere kunne deltage i.

Tegnebrættets samfundsrevser

Kåringen fandt i år sted for tredje gang, og det var en god oplevelse for modtageren, som i øvrigt
selv var med til at samle stemmer ind og tælle op efterfølgende.

samfundsrevser)

LÆS OGSÅ: Museum i Haunstrup fandt sig et nyt hjem (/artikel/museum-i-haunstrup-fandtsig-et-nyt-hjem?related=text)
- Jeg blev noget rundt på gulvet over det, men jeg er rigtig glad for det. Der var mange henne og
give et klap på skulderen, fortæller Karina Hjort Nielsen.

(/tema/tegnebrttets-

Vi tester løs! (/tema/vi-tester-ls)
Året der klik 2015! (/tema/ret-derklik-2015)
Ugen på tryk (/tema/ugen-p-tryk)
Med mening (/tema/med-mening)

Legeplads var hårdt arbejde
Karina Hjort Nielsen er med i bestyrelsen for både idrætsforeningen og gymnastikforeningen, og
derudover har hun lagt kræfter i både byfest- og legepladsudvalg. Specielt sidstnævnte har været et
sejt træk.

Se flere (/teamer)

- Det har jeg lagt rigtig mange timer i, og på et tidspunkt begyndte folk at spørge mig, om ikke min
telefonregning var gået amok, siger hun med et smil.
LÆS OGSÅ: Haunstrup giver ikke op (/artikel/haunstrup-giver-ikke-op?related=text)
En gammel og nedslidt legeplads ved Haunstrup-Huset skulle rives ned, og for at få en ny op at stå
skulle der skaffes penge.
45.000 kroner kom fra landsbypuljen i Herning Kommune, og der blev samlet 11.000 kroner ind
lokalt, ligesom også borgerforeningen spædede til.
I sidste ende lykkedes det, men arbejdet med at få styr på de sidste godkendelser til legepladsen
trak ud og endte med først at falde på plads lige op til byfesten, som Karina Hjort Nielsen også er
med til at arrangere.
- Der var jeg ved at blive stresset, siger hun, men understreger, at slutresultatet er alt arbejdet værd.
- Når først man står i det, er der kun én vej, og det er fremad, siger hun.
Egen blomsterbutik
Karina Hjort Nielsen har boet det meste af sit liv i Haunstrup og forventer at blive boende mange år
endnu.
- Det er en dejlig by med et rigtig godt fællesskab. Det kræver to biler at bo her, men det har alle jo
efterhånden, siger hun.
Karina Hjort Nielsen er uddannet slagter og arbejder på slagteriet i Herning.
Hun har dog også en anden uddannelse på cv'et, for hun er desuden blomsterdekoratør, og de
evner har hun for nylig valgt at tage i brug igen.
Foran privatboligen har der siden november været en lille tag selv-blomsterbutik, hvor kunder kan
forsyne sig med varer og betale kontant i postkassen eller med Mobile Pay.
- Der er stor opbakning fra byen, og folk virker til at være glade for det, så jeg klager ikke, siger
Karina Hjort Nielsen.
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