Lilian Garler
Emne:

VS: Forlængelse af dige på Hou Nordstrand

Fra: Bjarne Jørgensen [mailto:BJG@ramboll.dk]
Sendt: 4. september 2013 16:28
Til: Kurt Habekost
Cc: John Kjær Andersen; Astrid Ejlersen
Emne: RE: Forlængelse af dige på Hou Nordstrand
Kære Kurt Habekost
Tak for din tilbagemelding og for nedenstående svar.
Men at svar på foreningens og andre spørgsmål kommer så tæt på deadline, understreger vel ganske godt vores
bekymring.
At vi er utålmodige, skyldes jo nok at vi efter 3 år, stadig ikke har fået en reel begrundelse for, hvorfor diget skal
forlænges og at vi reelt ikke er blevet involveret og at det i svaret heller ikke synes at blive tilfældet inden
beslutningen træffes!
Af Cowi´s rapport fremgår det at forstranden på nordspidsen i gennemsnit øges med gennemsnit 15cm per år og
selv om der skulle ske en vandstandstigning på 45cm de næste 50 år! vil der stadig være en nettotilgang til
strandarealet. Det fremgår også af materialet at vandmængderne i 2006 kom syd fra og ikke fra den nu
omdiskuterede kysttrækning(mindre mængder fra nord om tidligere digeafslutning, som nu er lukket). INGEN af
husene nord for Gustav Petersens vej fik vandskader ved 100 årshændelsen i 2006. Så hvor er begrundelsen? At
huse under havets overflade, der er givet tilladelse til og været købere til skla vel ikke være en belastning for
huse uden risiko?
Så vidt jeg kan tælle stemmerne fra ejer tilkendegivelserne, er der et overvældende nej til en udvidelse af det
eksisterende dige, og dette på trods af at den viste model på stranden af et muligt dige var vist ca 50cm for
lavt, i forhold til det undermødet beskrevne. Hvor er demokratiet blevet af i denne sag?
På trods af de mange svar som jeg værdsætter, synes jeg bestemt ikke at de giver anledning til at foreningens
bekymringer er blevet taget til efterretning.
Jeg vil derfor fastholde at du som ansvarlig embedsmand, sikre at det politiske system ikke træffer beslutning ud
fra et ufuldkomment grundlag og samtidig sikre at områdets beboere reelt har fået en objektiv information og
årsag til digeudvidelsen.
Der skal ikke herske tvivl om at min forenings medlemmer er indstillet på et dige, når det kan dokumenteres at
der er behov for et dige. Og det bliver der jo hvis vandet stiger som forudsagt om 25-30 år!

Formand for Foreningen øst for Houborglund
Yours sincerely

Bjarne Jørgensen
Executive Director
D +45 5161 4564
bjg@ramboll.dk
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To: Bjarne Jørgensen
Cc: John Kjær Andersen; Kurt Habekost
Subject: Forlængelse af dige på Hou Nordstrand

Kære Bjarne Jørgensen
Hermed svar på de spørgsmål som I har stillet til Langeland Kommune.
Når I ikke har hørt fra os før nu skyldes det at vi arbejder på et samlet skriv, med spørgsmål/svar på de
mange henvendelser Langeland Kommune modtager i øjeblikket.
Det er imidlertid lige knapt færdigt – og da I er utålmodige kommer her den del af dokumentet som
vedrører jeres henvendelse.
Senere på dagen, håber jeg at kunne fremsende det samlede skriv.
Jeg kan i øvrigt opfordre jer til at tage et kik på kommunens hjemmeside, hvor vi løbende orienterer om
projektet og den politiske behandling.
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A. Igennem de seneste knap
2 borgermøder hvor der e
projektet. Desuden er der
afholdt et møde i Odense
repræsentanter fra de en
øvrige fraktioner i område
og Benny Rosberg. Begge
Houborglund. Det er Lan
at vi ved afholdelse af de
udsendelse af information
involverede er blevet info

A.

B.

B. Allerede på mødet i Oden
deltog, blev der redegjort
højvandssikring ved Hou
udtalelse fra kystdirektora
kystdirektoratets besvare
efter borgermødet i maj 2

C.

C. Det er korrekt at den stør
kom ind fra syd. Langelan
oplysninger omkring den
rådgiver og kystdirektora

D.

D. Hvis der bliver truffet end
forlængelse af det eksiste
Nordstrand vil I, som nær
naturligvis blive inddrage
diget. Udover at projekte
kommunalbestyrelsen, kr
kystdirektoratet behandle
kystsikring. Stk. 2. Hvis k
beslutter at fremme sage
der var indkaldt til mødet
Underretningen skal indeh
kommunalbestyrelsens be
foranstaltninger der skal
kystbeskyttelsesforanstal
gennemføres uden tillade
efter lovens § 16 eller § 1
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Venlig hilsen

Astrid Ejlersen
Biolog
Infrastruktur
Langeland Kommune
Tlf.: 63516043
ae@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk
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