
Nyt vedr. vandløbssagen 

Kære medlemmer! 

Den 22.4.15 sendte kommunen tre forslag vedr. kommende vandløbssag ud for kommentarer. 

H&G / Vandløbsudvalg afholdt derfor allerede et møde dagen efter den 23.4.15, da kommunen 

ønskede et meget hurtigt svar fra samarbejdsudvalget angående, hvilket projekt man ønskede 

gennemført. 

På trods af, at både Fyrremose og Lærkemose gjorde opmærksom på, at H&G-samarbejdsudvalget 

ikke var bemyndiget til, at vælge en løsning på vegne af de enkelte grundejerforeninger samt, at det 

pga. tidspresset hverken var muligt at indhente yderligere informationer eller at gennemføre en 

grundig drøftelse i de enkelte bestyrelser, valgte H&G desuagtet at anbefale den dyreste løsning 3 

over for kommunen! 

Kommunen har nu efterfølgende afholdt et møde, hvor Teknik og Miljø ligeledes har anbefalet den 

dyreste løsning med bl.a. henvisning til net, at ”Skovmose” også går ind for denne løsning. 

Kommunalt er forslaget derfor nu godkendt. Der vil herefter starte en ny høringsrunde op. 

I kan se kommunens, referat  04.05.15, løsningsforslag og udspil ved via nedenstående link: 

http://polweb.sonderborg.dk/ipol/Default.aspx?showmenu=com146 

I har, som noget nyt, nu mulighed for at kommentere vandløbssagen på vores hjemmeside. 

Gå ind under punktet:  

Kommentarer til vandløbssagen 

Indtast blot dit navn, din e-mail adresse og skriv din kommentar alt i de respektive felter og send det 

af sted ved klik på: Skriv kommentar.  

 

Når webmasteren har godkendt, at kommentaren holder sig inden for ordentligt sprogbrug og 

redelighed (ingen censor af meninger, selvfølgelig!), bliver den synlig for alle besøgende på vores 

hjemmeside. 

”Skrive- og kommentarlysten” begrænser sig naturligvis ikke kun til ”vandløbssagen”. Der er frit 

slag for alle relevante spørgsmål og kommentarer, der har relevans for vor lille forening. Måske I 

vil spørge om noget, måske I har en god ide eller bare vil fortælle jeres holdning til et givent emne.  

Der er ingen begrænsninger for medlemmer i Fyrremose-grundejerforening. Så benyt endelig det 

nye tilbud, når du har tid og lyst. Det gælder om at dele flest mulige synspunkter og viden." 
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