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Et kraftigt uvejr har mandag ramt Herning og hele kommunen.
Det var en stor omgang regn, kraftige vindstød og tordenvejr, der mandag hærgede store
dele af Herning samt andre store dele af landet. Dog ser en umiddelbar vejrudsigt ud til, at vi
ikke skal vente mange dage, før temperaturerne begynder at antyde en smule sommer på
den jyske hede.

Temperaturer op over 20 grader i næste uge
Det kan være en rigtig god idé, at have fundet sine solbriller frem inden d. 9. maj i næste
uge. En vejrudsigt forårsaget af TV2 Vejret giver nemlig god grund til, at vi herninggensere
ﬁnder sommertøjet og -udstyret frem, da vejret i den kommende uge i øjeblikket viser
temperaturer over 20 grader og op mod hele 25, mens vinden forventes at lægge sig til
mellem svag og let vind.

2-døgns udsig
Temperaturene i morgen vil generelt ligge på mellem de 7 og 9 grader med en let til en jævn
vind. Der vil det meste af dagen være skyet, men solen kan sagtens komme frem i løbet af
formiddagen og eftermiddagen. Formiddagstimerne samt eftermiddagen kan byde på
nedbør.

Onsdag forventes temperaturen at stige til en 15-16 grader, en frisk vind på op til 9 m/s,
mens regnbygerne til den tid forventes at forsvinde.

Næste uges vejr: Sommerdage i vente

Som set i skemaet oppe, der er udarbejdet af avisen selv, forventes temperaturene at stige,
og ugen vil byde på høje temperaturer, svag til let vind og begrænset nedbør over byen.

Så frem med solhat og -briller, for udsigten til den næste sommerdag i Herning er ikke lang
ifølge dagens vejrudsigt.
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