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Til: Astrid Ejlersen
Emne: Østerled nr. 5
I forbindelse med den verserende sag om etablering af dige ved Hou Nordstrand, kan jeg konstatere at jeg bliver
betragtet som værende i risikozonen ved en eventuel øget stigning af vandstanden. Risikozonen er fastsat til en
sokkelhøjde på 1,90 mtr. Som det fremgår af vedhæftede fil, er min kote, ifølge geodatastyrelsen 1,7 mtr. Og med en
sokkelhøjde på 0,4 mtr, ender jeg på en sokkelhøjde på totalt på 2,1 mtr. og er derfor ikke i risikozonen. Jeg kan
derfor konstatere at jeg ikke er blandt de grundejere der skal betale til et eventuelt dige, hvilket jo så, ifølge mine
beregninger, må medfører en højere betaling hos de resterende bidragsydere.
Jeg ønsker ikke at der etableres et dige på Hou Norstrand. I det foreliggende materiale finder jeg ikke at der er noget
der taler for at etablere et dige. Det vil udelukkende skæmme den natur vi har her på Nordstranden og som er
grunden til at vi, i 1995, købte huset på Østerled 5. Vi må konstatere at hvis der gennemføres en etablering af dige
langs Hou Nordstrand, udover hvad der allerede er etableret, ændrer det på de præmisser hvorunder vi i sin tid købte
ejendommen og vi vil derfor være nødsaget til at overveje om det fortsat er her vi ønsker at tilbringe vores fritid.
Jeg finder det forkasteligt, at jeg bliver taget til indtægt for en ja – stemme, da jeg ikke fik mulighed for at stemme da
man i foråret satte en rundspørge i gang angående for og imod etableringen af et dige, jeg fik aldrig spørgeskemaet.
Jeg vil derfor registreres som nej - siger til etablering af et dige på Hou Nordstrand.
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