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Referat fra grundejermødet i område 1, 22. oktober 2013
den 22. oktober var der møde for grundejere i område 1 i Storebæltshallen i
Korsør. Ca. 120 grundejere var mødt op for at få mere information
om mulighederne for at kystsikre deres område.

19. november 2013
Sagsid.: 330-2013-80190
Kontaktperson:

Projektleder Merete Hvid Dalnæs fra Slagelse Kommune indledte mødet
med et oplæg om baggrunden for højvandssikring af Halsskov.
Jan Dietrich fra NIRAS, som er rådgivende ingeniør på højvandssikringsprojektet, præsenterede prognoserne for de næste 100 års vandstandsstigninger, og fremlagde forskellige muligheder for at sikre kysten og de bagvedliggende ejendomme imod oversvømmelser.
Efter oplæggene var der mulighed for at stille spørgsmål.
Der blev bl.a. stillet spørgsmål til, om Slagelse Kommune er i dialog med et
stort nok område i Halsskov. Merete Hvid Dalnæs svarede, at man ud fra
den eksisterende viden har indbudt en tilstrækkeligt stor grundejerkreds.
Der blev desuden udvist bekymring for, om vand fra område 1 kan løbe ud
på motorvejen.
Et spørgsmål var rettet mod finansieringen af projektet. Grundejerne skal
selv betale for højvandssikringen. Det fremgår af kystbeskyttelsesloven, at
de, som drager nytte, også skal betale for det. Spørgsmålet gik derfor på,
om Slagelse Kommune også skal betale for højvandssikringen, fordi kommunen ejer grunde i de berørte områder i Halsskov. Merete
Hvid Dalnæs svarede ja til det spørgsmål.
På mødet blev følgende løsninger drøftet:

Mobile diger

Kunstigt rev

Strandfodring

Merete Hvid Dalnæs
Direkte tlf. 58 57 47 87

Fax.
Ean. nr. 5798007388331

Efter spørgerunden skulle digegruppens medlemmer findes. Merete Hvid Dalnæs holdt oplæg om digegruppernes fremtidige arbejde
og det forløb, gruppen skal igennem.
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På informationsmødet om digegrupperne den 3. oktober 2013 meldte 9
grundejere sig til at være en del af digegruppen. Disse præsenterede sig
kort på aftenens møde. Herefter fik interesserede fra salen mulighed for at
melde sig. Tre grundejere ville gerne deltage i arbejdet, og digegruppen i
område 1 består nu af 12 grundejere.
Slagelse Kommune bad de fremmødte grundejere om at skrive bekymringer,
holdninger og spørgsmål på plancher, så digegruppen fremadrettet kan arbejde med de konkrete spørgsmål/problemstillinger/ønsker.
De fremviste slides og grundejerens udtalelser kan findes på:
www.slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov
Digegruppens deltagere:
Otto Dræby, Odinsvej 7
Leif Skovbo, Fejasvej 25
Steen Johnsen, Pilevænget 5
Lars Hazelton, Pilevænget 25
Mona Gyldenløve, Pilevænget 27
John Ole Aabyrt, Strandvænget 17
Leif Jensen, Søbrinken 20
Knud B. Petersen, Strankolonien Grandskoven
Claus B. Jørgensen, Lokesvej 23
Bente Jørgensen, Granskoven 63
Birthe Vilhelmsen, Blomsterparken 18
Erik Lindekrans, Søbrinken 39
Det videre forløb:
Den 20. november 2013 skal digegrupperne mødes igen til et opstartsmøde i
kantinen på Dahlvej 3 i Korsør. En repræsentant fra kystdirektoratet og et
medlem af et eksisterende digelag vil deltage i mødet.

