
!!!!! VIGTIGT!!!!!! VIGTIGT VIGTIGT!!!!!! VIGTIGT!!!!! VIGTIGT!!!!!! VIGTIGT!!!!! 

Vandløbssagen er på vej 

Kære medlemmer! 

 

Hermed en invitation til et medlemsmøde, den 6.6.2015 kl. 10.00! 

Sønderborg Bibliotek – store sal 

Vi har inviteret Hans Erik Jensen, Sønderborg Kommune, for at give os indblik i vandløbsprojektet. 

Hans Erik har den tekniske viden og kender til kommunes baggrund, vil komme med et kort oplæg 

omkring projektet, kommunen har valgt at arbejde videre med det dyreste projekt for hele 

Skovmoses område, for at forbygge oversvømmelser. 

 

Prisen for projektet er pt. omkring de Kr. 8.000.000, dvs. med en anpart på Kr. 200, er prisen knap 

Kr. 14.000 pr. husstand. 

Prisen er dog kun et skønnet beløb, da der først skal indhentes konkrete tilbud. 

Der er mange historier, regler og spørgsmål, som gerne skal afklares, inden vi skal tage stilling til 

projektet i en høringsrunde. Projektet har vi informeret om på vores hjemmeside. Vil du/I læse om 

det, klik dig/jer ind på vores hjemmeside: www.fyrremose6470.dk  

Dvs. 

1. Der kommer et projekt i høring og hver enkelt skal tage stilling til, om man er enig i nytten 

og behov af projektet. Er man ikke enig, skal man lave en indsigelse. 

2. Kommunen tager stilling til, om de er enig i den indsigelse man laver. 

3. Giver kommunen ikke medhold, kan man klage til taksationskommissionen. 

4. Får man heller ikke medhold her, kan man klage til overtaksationskommissionen. 

5. Får man heller ikke medhold her, begynder det at koste penge og det er rettens vej man skal 

gå. 

For at tage stilling til om man vil/kan lave indsigelse og har argumenterne i orden, eller om man 

accepterer kommunens beslutning, at gennemføre projektet med pumpelagets partsfordeling, er det 

vigtigt, at man har tilstrækkelig kendskab til sagens fakta.  

 

Derfor giver bestyrelsen medlemmerne i Fyrremose muligheden for, at møde op, lytte og stille 

spørgsmål! 

Tilmelding nødvendigt for at kunne gennemføre mødet. 

Send en mail eller ring til formanden.                 sabinemsl@gmail.com eller 3046 4442 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

 

http://www.fyrremose6470.dk/
mailto:sabinemsl@gmail.com

