
Åbent Brev Skovmose 9.11.2017

Til
- Erik Lauritzen
- Frode Sørensen
- Politikerne i Sønderborg Byråd

Angående omlægning af L69 i Skovmose

Hermed tilkendegivelsen fra 59 grundejere, der opfordrer kommunen til at omlægge L69
straks!!!!!
Vedhæftet 59 mail fra grundejerne i Skovmose.
Denne tilkendegivelse er større end det antal fremmødte til den ordinære generalforsamling i
Lysabild-Skovby Landvindingslag d. 14. marts 2017.

Vi kan se, at udvalgsformand Frode Sørensen har bedt forvaltningen udarbejde et notat af 28.
august 2017 (17/10305) om afvandingsprojektet i Skovmose.
I dette notat er der refereret til to afstemninger om at:
Pkt. 1: ”Generalforsamlingen opfordrer til, at byrådet beslutter at stoppe den igangværende
vandløbssag for Skovmose og beslutter at omlægge L69 for egen regning” Dette forslag blev
nedstemt.
Pkt. 2: ”Generalforsamlingen opfordrer til, at kommunen beslutter at omlægge det offentlige
vandløb L69 for egen regning. ” Dette forslag blev vedtaget.

Disse afstemninger bliver fejlagtigt fortolket af Frode Sørensen som:
Der er altså et klart flertal fra generalforsamlingen til, at projektet gennemføres i sin helhed
og at opfordre Sønderborg Kommune til at finansiere omlægningen af L69.
Det blev ikke afstemt om at projektet skal gennemføres i sin helhed!!!

I følge pkt.1: Blev der besluttet, at vandløbssagen ikke skal stoppe, det betyder at nedenstående
brevudveksling stadig står ved magt.

”Ingeniør Hans Erik Jensen, Sønderborg Kommune har udsendt en høring omkring
reguleringsprojektet i Skovmose, den 7. juli 2017, denne høring indeholder bl.a. en større ændring
omkring partsfordeling.”

“I den forbindelse er der indsendt bemærkninger til høring angående reguleringsprojekt i
Skovmose, den 17. juli 2017, af Sten W. Laursen, Landskonsulent, Jura & Skat, SEGES (Landbrug
og fødevarer) på vejene af 39 sommerhus ejere, alene fra Fyrremose.”
Der er flere indsigelser fra andre moser.

Disse bemærkninger er stadig til behandling i Sønderborg Kommune, så der er ikke afgjort noget
endnu!!!
Altså: Omlæg L69 NU !!!!!

Med venlig hilsen
Ole O. Johannsen og
Bestyrelse Fyrremose


