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Referat af grundejermøde i område 3, d. 31. oktober 2013
Torsdag den 31. oktober 2013 var der informations- og dialogmøde
i Storebæltshallen i Korsør for grundejere i område 3. Ca. 50 grundejere var
mødt op for at få mere information om mulighederne for at kystsikre deres
område.
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Projektleder Merete Hvid Dalnæs fra Slagelse Kommune indledte mødet
med et oplæg om baggrunden for højvandssikring af Halsskov, samt tankerne omkring projektet.
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Jan Dietrich fra NIRAS, som er rådgivende ingeniør på projektet, præsenterede prognoserne for de næste 100 års vandstandsstigninger,
og fremlagde forskellige løsninger til at sikre kysten og de bagvedliggende
ejendomme imod oversvømmelser.
Efter oplæggene var der mulighed for at stille spørgsmål.
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor Halsskov er blevet opdelt i tre områder.
Dertil svarede Slagelse Kommune, at det skyldes, at de tre 3 områder i Halsskov bliver oversvømmet uafhængigt af hinanden. Der kan dog bl.a. være
økonomiske fordele ved at samarbejde.
Der blev udvist bekymring om pier’ne og om disse skal indgå i område
3. Digegruppen og Slagelse Kommune skal i fællesskab afklare det spørgsmål i den kommende tid.
Fra salen spurgt ind til, om man må søge fonde som økonomisk støtte til
etableringen af højvandssikring. Hertil svarede Slagelse Kommune, at digegruppen frit kan søge fonde, og at kommunen selvfølgelig vil holde øje med mulighederne for, at digegrupperne kan søge fondsmidler.
Et andet spørgsmål gik på, om ejerne af områdets mange udlejningsejendomme er interesserede i højvandssikring, da lejere ikke har mulighed for at

påvirke projektet. En ejer af udlejningsejendomme i området deltog i mødet
og understregede, at han ville overveje at komme med input til projektet.
På mødet blev følgende løsninger drøftet:

Bygge ovenpå den eksisterende mur

Strandfodring
Efter spørgerunden skulle digegruppens medlemmer findes. Merete Hvid Dalnæs holdt oplæg om digegruppernes fremtidige arbejde
og det forløb, gruppen skal igennem.
På informationsmødet om digegrupperne den 3. oktober 2013 meldte 5
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.1 grundejer ville gerne deltage i arbejdet, og digegruppen i område 3 består nu af 6 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:
Benny Obelsvej 2
Lotte Hansen, Strandvej 32,1
Henning Buch, Strandvej 70
Louise Simmer, Heisesvej 18
Georg Ingemand, Obelsvej 17
Michael Thy, Lille Færgestræde 4
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.
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