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Referat fra informationsmøde for potentielle digegruppemedlemmer 3. oktober 2013
15. oktober 2013

Torsdag den 3. oktober var der i kantinen på Dahlsvej i Korsør, informationsmøde om digegrupperne, der skal etableres i forbindelse med højvandssikring af Halsskov.

Sagsid.: 330-2013-82210
Kontaktperson:
Merete Hvid Dalnæs
Direkte tlf. 58 57 47 87

27 grundejere var mødt op for at få mere information om digegrupperne.
Da der er tale om, tre berørte områder i Halsskov er det også tre løsninger
der skal etableres, derfor var de 27 borgere opdelt ved tre borde.
Under spisningen blev der både delt historier og erfaringer fra tidligere oversvømmelser. Ligeså vel der blev diskuteret om, hvad der egentlig skal til for
at beskytte de berørte områder.
Efter maden holdte Slagelse Kommune et oplæg, om baggrunden for og information om Slagelse Kommunes tanker omkring højvandssikring af Halsskov. Der var stor interesse for projektet blandt de fremmødte grundejere.
Efter første del af oplægget var der tid til kommentarere og spørgsmål. Der
blev udvist bekymring for om eventuelle diger også når hen omkring og
dækker pier’ne, sådan at vandet ikke løber bagom og ind i området. Denne
bekymring tager Slagelse Kommune til sig og vil undersøge den sag nærmere.
Derudover blev der også givet udtryk for utilfredshed, da emnet faldt på
økonomien. Mange gav udtryk for at det ikke burde være grundejerne i de
berørte områder der selv skal betale for sikringen af deres ejendomme, men
at det derimod er en offentlig opgave.
Men efter at emnet blev vendt blandt grundejerne gav et flertal udtryk for,
at det er billigere at betale til digerne end det er at betale for at resture de
skader en eventuel oversvømmelse vil koste den enkelte grundejer.

EAN. nr. 5798007388331

Efter kaffe og kage, holdte Slagelse Kommune et oplæg om digegruppernes
fremtidige arbejde. Slagelse Kommune gennemgik det forløb, som en digegruppe skal igennem; hvad der forventes af en digegruppe, hvad kan digegrupperne forvente af kommunen og kommunikation mellem kommune og
digegrupperne.
Der blev udvist stor interesse for at være med i en digegruppe, mange virkede meget interesseret i at være med til at få indflydelse på projektet og på
den måde være en aktiv del, på trods af den lange proces.
Ved de tre borde blev der dannet forløbere til tre digegrupper, som alle ønskede at mødes inden grundejermøderne i slutningen af oktober.
De tre forløbere for digegrupper ser således ud:
Område 1:
Otto Dræbye
Leif Skovbo
Steen Johnsen
Lars Hazelton
Mona Gyldenløve
John Ole Aabyrt
Leif Jensen
Knud B. Petersen
Claus B Jørgensen

Odinsvej 7
Frejasvej 25
Pilevænget 5
Pilevænget 25
Pilevænget 27
Standvænget 17
Søbrinken 20
Strandkolonien Grandskoven
Lokesvej 23

Område 2:
Ketil Mannstaedt
Keld Jørgensen
Kenneth Nielsen
Roland Køppen
Peter Ørndrop
Uffe Nilson
Rikke Christiansen
Kristian Larsen

Revvej 81
Teglmarken 15
Revvej 100
Værftet 10
Jærgersvej 5
Jørgensensgade 15
Jørgensensgade 15
Halsskovvej 63

Område 3:
Benny Henschel
Lotte Hansen
Henning Buch
Georg Schønemann
Louise Zimmer

Obelsvej 17
Strandvej 321
Strandvej 70
Obelsvej 2
Heisesvej 18
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