
Vigtigt - Vigtigt – Vigtigt 
Sønderborg Kommune har startet ny høring af projekt vedr. regule-
ring af vandløb og kanaler i Skovmose. Alle grundejere skulle have 
modtaget projektbeskrivelse mv. fra kommunen i deres E-boks inden 
for de seneste dage! 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jf. ovenstående tegning, som er en del af det fremsendte materiale fremgår 
det tydeligt, at grundejerne i Fyrremose bliver blandt dem, der økonomisk skal 
trække det tunge læs! Vi er ganske enkelt dem, som procentuelt har de fleste 

 



”200 parter”, hvorimod de, som erfaringsmæssigt har de største problemer 
med vand/oversvømmelser generelt slipper med færre parter! Med andre 
ord: Kommunen forsøger sig atter med den næsten tilsvarende model, som 
sidst! 

Du er sikkert dødtræt af alt det bøvl med den vandløbssag. Det er vi også i be-
styrelsen, men vi vil ikke betale for kommunens ansvarsforflygtigelse! Og gør 
vi ikke indsigelse, er det i hvert fald det, som vi med stor sandsynlighed kom-
mer til! 

Det er her vigtigt at forstå, at bestyrelsen for Fyrremose ikke har nogen juris-
diktion til at kæmpe denne sag for grundejerne i foreningen! Det skal hver 
grundejer selv gøre for sin egen matrikel! Med andre ord: Hver grundejer, 
som deler bestyrelsens holdning til projektet, må selv på banen og være aktiv! 

Bestyrelsen vil derimod gerne være organisator og tovholder i det videre for-
løb! Vi er dog nødt til først at have en pejling af medlemmernes holdning til 
den fremsendte vandløbsplan inden vi bruger ressourcer og eventuelt sætter 
noget i værk. Bestyrelsen har derfor brug for din tilbagemelding! 

Derfor: Er du - ligesom den samlede bestyrelse i Fyrremose – enig i, at det af 
kommunen fremsendte reguleringsprojekt ikke er acceptabel, bedes du se-
nest tirsdag den 3. november kl. 20:00 fremsende din tilkendegivelse herom 
pr. e-mail (evt. post) til: 

Sabine Schulze-Lorenze 
Fyrremose 114 

6470 Sydals 
Mail: sabinemsl@gmail.com 

 

For god ordens skyld skal vi oplyse, at bestyrelsen kun går ind i sagen, hvis vi 
tirsdag aften kan opgøre, at vi har modtaget et klart mandat hertil! 

I den forbindelse kan vi oplyse, at grundejerne i ”Lærkemose” allerede har gi-
vet fuld opbakning til deres bestyrelse om at arbejde videre med sagen! ”Lær-
kemose” vil i øvrigt gerne kæmpe sammen med ”Fyrremose”!  

 

Sagen vil bl.a. kunne følges på vores hjemmeside: www.fyrremose6470.dk 
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