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SKOVMOSE: Venstre, Dansk Fol-
keparti og Nye Borgerlige gør 
et nyt forsøg på at få afvandet 
sommerhusområdet Skov-
mose på kommunens reg-
ning. Der er på onsdagens by-
rådsmøde stillet forslag om, at 
stoppe den verserende vand-
løbssag, som har stået på i fem 
seks år og at lade kommunen 
påtage sig det økonomiske 
ansvar for afvandingen. Det 
skal ske i erkendelse af, Sydals 
kommune begik en fejl i 2005 
ved ikke at afvande Skovmo-
se ordentligt, og lade stor-
kommunen vedkende sig an-
svaret. - Jeg er slet ikke sikker 
på, man kan sætte Skovmose 
på dagsorden, men hvis man 
kan, så tager vi det selvfølge-

lig med. Der er ikke noget nyt 
i forhold til sidste møde. Hvis 
vi påtager os et ansvar, er vi så 
ikke erstatningspligtige over 
for de sommerhusejere, der 
har haft oversvømmelser i 
den mellemliggende periode? 

Der er gået valgkamp i det, 
men det er selvfølgelig også 
frustrende, at det går så godt i 
Sønderborg kommune, siger 
teknik- og miljøudvalgsfor-
mand Frode Sørensen, S, der 
er overbevist om, kommunen 

slet ikke må påtage sig økono-
misk ansvar for afvanding af 
private udstykninger.

- Det er et nyt forslag. Vi for-
elsår, kommunen vedgår sig 
sit ansvar uden præ justice. 
Det vil sige, der kan ikke an-
lægges enkeltsager som føl-
ge af det. Hvis nogen har star-

tet valgkampen, er det social-
demokraterne, som nu vil kø-
be Augustiana for et astrono-
misk beløb på 7,5 mio. kr. un-
der foregivende af, bygnin-
gen ellers kan blive solgt til 
anden side. De kan bare gøre 
som med domhuset, der alli-
gevel kunne købes til en min-

dre sum, fordi ingen ville have 
den med de klausuler, det in-
debar. Der bliver smidt store 
beløb ud på både det ene og 
det andet, men flertalsgrup-
pen vil ikke bruge ressourcer 
på at løse en helt konkret op-
gave. Det er ynkeligt, siger Pe-
ter Hansen, Venstre.

Borgerlige vil lukke  
Skovmose vandløbssag
Afvanding: den borgerlige fløj gør endnu et forsøg på 
at tørlægge skovmose på kommunens regning, og det 
sker ved at stoppe den verserende vandløbssag og starte 
en ny, som skal forelægges byrådet på næste møde.

Grunde i de nye udstykninger i skovmose har vist sig usælgelige på grund af oversvømmelser. 
Arkivfoto: Claus thorsted

Den borgerlige fløj foreslog på byrådets januarmøde at 
betale afvanding af Skovmose til seks syv mio. kroner, 
men flertalsgruppen bestårende af Socialdemokratiet, 
Fælleslisten, Slesvigsk Parti, Konservative og Enhedslisten 
afviste forslaget med den begrundelse, kommunens juridisk 
ikke må gå ind og dække et afvandingsprojekt i et privat 
sommerhusområde. Det, mener mindretallet, sagtens kan 
lade sig gøre, hvis man vedkender sig Sydals kommunes 
svigt af sit politiske afvandingsansvar i de nye udstykninger. 
Sommerhusejerne har lidt under gentagne oversvømmelser de 
sidste mange år.
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Sønderjyske Fristelser præsenterer

SØNDERJYSK
GOURMET UGE

7 dage • 18 restauranter • 3 retter for 220 kr

27. februar - 5. marts
Uge 9 er ugen hvor du har mulighed for at være “vært” over en
3 retters gourmetmiddag. Inviter dem du holder af med ud at
spise. Klik ind på www.visitsonderjylland.dk og bestil billet-
terne hos den eller de restauranter du har mod på at besøge.
Men skynd dig... Der er kun et begrænset antal billetter til salg.

Aarøsund Badehotel • A Hereford Beefstouw / Holdbi Kro •
Benniksgaard • Christie’s Sdr. Hostrup Kro • Det Gamle Rådhus, Gråsten •
Fakkelgaarden • Hotel Tønderhus • Huset Blom • Kalvø
Badehotel • OX-EN Steakhouse • Ras2ranten • Restaurant
Nelson • Restaurant No.10, Hotel Europa • Røde-Kro •
Schackenborg Slotskro • Slukefter Kro • Under Sejlet • Agerskov Kro


