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SYDALS: – Vi regner helt be-
stemt med, at der nu ende-
lig sker noget. 

Henning Jepsen, formand
for den største grundejer-
forening i Skovmose, har si-
den 2011, hvor de to første
oversvømmelser ramte om-

rådet, kæmpet for at få løst
problemet, som nu ser ud til
at blive løst med en afvan-
ding. Trods det har han ikke
nogen rosende ord til politi-
kernes håndtering af sagen
gennem årene.

– Vi har følt os groft svig-
tet og dybt uretfærdigt be-
handlet undervejs.

Sommerhusejerne mener,

at Sydals Kommune forsøm-
te at lede vandet væk fra ud-
stykningerne, og at Sønder-
borg Kommune ikke har ta-
get det ansvar op, som den
ellers overtog ved kommu-
nesammenlægningen.

– Tilbage i 2011 kunne
man bare have gravet en
grøft ovenfor Skovmose.
Det ville have kostet tre mil-

lioner kroner, og så havde
tingene været løst, lyder det
fra Henning Jepsen, som og-
så skyder en del af skylden
på vandløbsloven, som han
slet ikke mener, tager højde
for den slags problem, der
har været i Skovmose. 

Desuden er han heller ik-
ke blind for, at afvandingen
er trukket ud på grund af

klager og intern uenighed.
– Jeg kan godt forstå, at

nogen ikke vil betale, når
der ikke kommer vand på
deres grund. På den anden
side skal de huske på, at
oversvømmelser har bety-
det, at sommerhusene er
blevet 200.000-500.000 kr.
mindre værd, så de får også
en nytteværdi af det her.

Spild: Skovmoses største grundejerforening synes dog, det har taget alt for lang tid at få gang i afvandingen. 

Grundejerforening glæder sig
Af Claus Rantzau Møller,
cmj@jv.dk

SØNDERBORG: Et enigt tek-
nik- og miljøudvalg har god-
kendt en endelig plan for
Skovmoses afvanding. Der
har været lagt op til det ad-
skillelige gange, siden over-
svømmelserne begyndte i
2011, men det er trukket ud
blandt andet på grund af
klager og uenighed.

– Nu skal vi altså have løst
det her. Vi vil gerne sikre, at
Skovmose har set sin sidste
oversvømmelse. Sommer-

husejerne skal ikke ligge
nervøse derhjemme i sen-
gen, hver gang der er op-
træk til regnvejr, siger ud-
valgsformand Frode Søren-
sen (S).

Justeringer
De indkomne høringssvar
er behandlet og indarbejdet
i den reviderede tekniske
løsning i det omfang, det
har forbedret løsningen.
Der er desuden besigtiget
43 ejendomme, som var
utilfredse med partsforde-
lingen. I fem tilfælde har be-
sigtigelsen givet anledning

til en nedjustering af antal-
let af parter på den enkelte
ejendom. Udvalgets afgø-
relse sendes nu til de berør-
te parter i en fire ugers kla-
geperiode, når de nødvendi-
ge tilladelser efter bl.a. na-
turbeskyttelsen er givet. 

– Hvis der ikke kommer
noget uventet, er det mit
håb, at projektet kan gå i
gang omkring 1. maj, siger
Frode Sørensen.

Der er holdt licitation på
projektet, som forvaltnin-
gen i øjeblikket arbejder
med at få endelig på plads.
Lavestbydende pris var på

4.280.000 kroner. Hertil
kommer udgifter til erstat-
ninger, arealerhvervelser og
projektering. Den samlede
udgift er beregnet til otte
millioner kroner med

moms. Udgiften per såkaldt
part bliver på 70 kroner. Det
betyder, at en udgift per
sommerhus på mellem
3.500 og 14.000 kroner alt
efter antallet af parter.

Plan for afvanding af
Skovmose er godkendt
Sag: Formand for teknik- og miljøudvalget Frode Sørensen håber på, at afvandingsprojektet kan gå i gang til
maj. Lavestbydende pris på opgaven blandt fem entreprenører er på 4.280.000 kroner eksklusiv moms. 

De samme sommerhuse i Skovmose har været oversvømmet gang på gang, og det er dette syn, sommerhusejere og kommunale beslutningstagere
gerne vil slippe for i fremtiden af hensyn til sommerhusejerne og til turismen i området. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Af Claus Rantzau Møller,
cmj@jv.dk
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Kort om sagen
■ Efter oversvømmelser i Skovmose i julen besluttede ud-
valget, at afvandingen skulle gennemføres, trods det årelangt
slagsmål om betalingsfordelingen stadig kørte. Samtidig god-
kendte det, at kommunen lægger ud og står som bygherre.
Udgifterne skal senere opkræves hos partshaverne efter en
fordeling baseret på samme principper som ved udvidelsen af
pumpelaget.

Håndbold, 3. division, da-
mer: Fredericia HK 1990 2
- Sydals HK 24-10 (13-4).

SYDALS: Damerne fra Syd-
als var tyndt besat i onsda-
gens opgør mod tredjeplad-
sen fra Fredericia. 

Sydals havde blot seks
markspillere og to mål-
mænd med, hvoraf to havde
influenza og en var småska-
det. Holdet så derfor ikke ud
til at have mange chancer
mod et godt Fredericia-
mandskab. 

– Vi var på forhånd klar
over, at det ville blive op ad
bakke, fortæller træneren
for Sydals HK, Søren Krog.

Sydals havde derfor be-
sluttet, at det primære fo-
kus skulle være forsvars-
spillet, hvor holdet arbejde-
de med en lidt anden forma-
tion. At kræfterne blev
brugt i defensiven, ses tyde-
ligt på antallet af bolde, hol-
det fik sendt i nettet. Til gen-
gæld lykkedes forsvaret
særligt godt i anden halvleg,
hvor Sydals fik holdt Frede-
ricia nede på 11 scoringer. 

– Målet med kampen var
at give hver enkelt spiller
noget at arbejde med, og at
vi skulle gå ud med en god
følelse, siger træneren. 

Af Annie Saugstrup,
vik_soenderborg1@jv.dk

Svære
betingelser
for Sydals

SPORT

Fremvisning af
magnetsmykker
LYSABILD: Lysabild Sogns
Efterløn og Pensionistfor-
ening holder tirsdag den
15. marts klokken 13.30
demonstration af magnets-
mykker.

Efterfølgende er der kaffe
og lottospil i klubhuset i
Lysabild. Alle er velkomne.

Tilmelding til Rosa, tlf.
7440 4750 og 6160 4750
eller Birthe, tlf. 30 20 54 47
senest den 13. marts. hjk

Musik for
de ældre
GRÅSTEN: Onsdag den 16.
marts er der musikefter-
middag i Gråsten Ældre-
klub, hvor man får besøg af
Mette og Børge Solkær, Cafe
Ellegaard, Stursbøl ved
Sommersted. 

Desuden deltager Søren
Iversen, som er en af lan-
dets dygtige spillemænd.
Mette synger og spiller bas,
Børge Solkær synger, for-
tæller og spiller guitar.

Mødet holdes i Ahl-
mannsparkens cafeteria og
begynder kl. 14.45. Samme
eftermiddag anmelder
Hanne Næsborg Andersen
en god bog.

Alle er velkomne, gæster
skal betale 30 kroner.


