Højvandssikring ved Hou Nordstrand – Langeland kommune j.nr.: 12/9723.
Jeg gør herved indsigelse af ovennævnte projekt af følgende grunde:
1. Efter stormfloden i 2006 blev eksisterende dige udbedret og forlænget forbi Vangehuset ( en
forlængelsen der mig bekendt aldrig er blevet lovliggjort) og på Hou Digelags hjemmeside kan man
den 7/ 4 2008 læse ”Diget har klaret vinterens højvande fint og vil kunne klare en stormflod af
samme styrke som den i 2006”.
2. Den 25/6 2008 anmoder bestyrelsesmedlem Hans Kurt Johnsen kommunen om at dokumentere en
højvandssikring af diger til beskyttelse af Hoborglund sommerhusområde, og som ligger uden for
Hou Digelags ansvarsområde. Hvorfor? Man har jo skrevet den 7/4 2008 at diget kunne klare en
stormflod som i 2006.
3. Partsfordelingen er ikke retfærdig. Nogle skal betale efter parter og andre skal betale efter koter.
Min grund har kote 1,9 + sokkel ca. 10, andre grunde har kote 0,2 D.v.s jeg skal betale 9.701 +
moms. Hvis huset f.eks havde ligget i Frankelund var det 1.089 + moms. Er det rimeligt? I brev fra
kommunen af 29/3 2013 j.nr. 08/10698 står der ” Såfremt forundersøgelsen viser at pris niveauet
bliver væsentlig højere (mere end 10.000 kr. pr. husstand) vil Langeland Kommune gennemføre en
ny lodsejer høring”. Jeg går derfor udfra at Langeland Kommune afholder en ny høring.
4. I Hoborglunds område findes et grøftesystem, der med få undtagelser er fyldt op med haveaffald
m.m. Disse grøfter har jo en gang haft en funktion. Hvad med at få dem renset op igen? De ville
kunne tage meget af overfladevandet. Hvis der kommer oversvømmelse fra nord er det jo ikke
”bølgeskvulp”, det kommer stille og roligt.
5. Hvorfor er projektet ændret fra Kystbeskyttelse til Højvandssikring?
Kommunen bedes venligst svare på spørgsmål i ovennævnte indsigelse senest 30. september 2013
og samtidig lægge indsigelse og svar på kommunens hjemmeside.
Venlig hilsen
Conny Hyldahl
Lyngvej 18

