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Område 2 – Udtalelser
Planche 1
-

Sikkerhed (en sikker udsigt)
Det skal være et højt dige
30 år
Primært formål: beskyttelse
100 år
Samarbejde med relevante eksperter
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Fax.
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Planche 2
-

Vigtigst: sikkerhed
Højt dige nu
20 eller 30 års afbetaling
o (10 år bliver for dyrt)
Må gerne opfylde andre behov end sikkerked. Bl.a. rekreativt område
(handicap venligt)
100 år lyder fornuftigt
Sikre at kloakkerne kan sikres mod opstigende vand

Planche 3
-

Sikkerhed
Højt dige nu
Afbetaling over 30 år (mulighed for engangsbeløb)
Rekreativt, smukt, mere strand
100 år hændelse
Fælles behov – ikke egne ønsker

Planche 4
-

Sikkerhed / udsigt = lige vigtigt
Højt / lavt – LAVT
Betaling – underordnet
Andre behov – nej
50 år

-

Det vil være trist med offentlighed på diget.
Vigtigt med ugenerte haver
o Pt fungere murene mod beskyttelse af privatlivet og som bl.a.
tyverisikring
Gerne stor indsigt
o Evt. dige længere mod kysten

Planche 5
-

Sikkerhed
Højt dige
Lang strand (bred)
Afbetaling 30 år
Diget skal være i takt med naturen
Ned adgang til stranden også for handicappet
Strandpark med gyder og klitter
100 år
HUSK demokrati er en svær ting
HUSK formålet er at sikre os, ikke landets politik
Diget skal være en sikkerhed, samtidig med der tages hensyn til udsigten
Vi ser gerne at diget kan bruges til andet. F.eks. turisme (spadsereture)

Planche 6
-

Sikkerhed = vi skal have et dige - 100 år + 30 cm
Afbetales max 20 år, altid mulighed for engangsbeløb
o Dermed får man mindre renter, værdi på huset består
Det skal udformes pænt og stranden skal gøres større med knap så
mange sten
Forsikring af husene
Værdi af grunden (huset på sigt) – (Salys bar)
Besparelse på ødelagte veje/fortov m.m. ved oversvømmelse = mindre skat %
God info til alle i område 2, ud fra vi ikke var mange til mødet d. 29.
oktober.

Planche 7
-

Sikkerhed
Højt
20 år + engangsbeløb
Der skal være mulighed for badestrand
100 år – fremtidssikret

Planche 8
-

Sikkerhed / udsigt = sikkerhed
Højt / lavt dige =højt
Diget betales over 10 – 20 – 30 år
Andre behov end beskyttelse?
Ud i fremtiden (sikres) 100 år
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-

Rekreative formål – ja

Planche 9
Side3/3

-

Sikkerhed er vigtigst
Prisen, sikkerhed mod oversvømmelse
Adgang til strand for gangbesværet
Sikring mod oversvømmelse ”bagfra”
Hvornår skal der betales?
o Hvornår begynder opkrævningen
Den høje løsning nu
20 årligt lån
Evt. sti på diget, hvis det ikke er for dyrt

