Langeland Kommune
Formand for Teknik, Trafik og Miljø
Knud Gether

Vedr. Digesagen Hou Nordstrand
Når du ser navn og adresse nedenunder, kan du ikke være i tvivl om min holdning til et påtænkt dige ved
Hou Nordstrand. Du kan heller ikke være i tvivl om, at jeg er rimeligt godt orienteret om sagen.
Lige fra begyndelsen har jeg undret mig over Langeland Kommunes engagement i en helt unødvendig sag.
Unødvendig fordi de mangler, der var ved det oprindelige dige er udbedret.(genetableret, forstærket og
forhøjet samt ført hen over Vangehusets grund.)
Dette er senere bekræftet af Hou Digelags formand under beretningen på en senere generalforsamling,
hvor han udtaler: Nu er diget repareret og forhøjet, og i tilslutning til dette er der etableret et dige på
Vangehusets grund, så nu kan vi modstå enhver hændelse lig med den i november 2006.
Trods dette fremturer kommunen, og bruger penge på 2 møder i Spejderlejren samt engagere Cowi til
forundersøgelser til et beløb af ca. 150.000 kroner.
Jeg tror ikke at det er nødvendigt at nævne alle de indsigelser der er kommet, dem har du sikkert læst, jeg
vil heller ikke kommentere svarene fra dine embedsmænd, blot sige, at de til forveksling ligner lyden fra en
grammofon plade, der er kørt fast i det samme spor.
Nu er der med få undtagelser ikke stemmer i os (Valgår), men der er penge i os endda rigtigt mange penge.
Vi er kommet her siden 2001, og nyder den uspolerede natur her på nord spidsen af Langeland. Vi inviterer
mange af vore venner og familie fra Jylland til ophold herovre, og de nyder det og kunne måske også finde
på at anskaffe en sommerbolig her. Jeg ved ikke hvor stort et beløb vi taler om, men kommunen ville være
ilde stedt uden de indtægter sommerhusfolket giver i form af skatter og omsætning i forretningerne på
øen.
Men Langeland Kommunes fremturen og mangel på information i denne sag fremmer ikke lysten til at slå
sig ned her. Dette kan ikke være i tråd med kommunens charmeoffensiv for at få tilflyttere til øen. Når
eventuelle emner læser om kommunens sagsbehandling, eller mangel på samme, i bedste fald en
behandling, der kun tilgodeser en minoritet, der ønsker et dige og helt overser den massive modstand der
helt reelt eksisterer, vil de sikkert betænke sig en ekstra gang. Herudover vil Kommunen helt sikkert miste
skattekroner hvis diget bliver en realitet. Et tinglyst dige pligt kan ikke undgå at sænke den offentlige
vurdering på stort set alle de berørte ejendomme.
Som sagt, så undrer jeg mig og har et konkret spørgsmål til dig: Har Langelands Kommune en skjult
dagsorden med denne manøvre? Det kunne være at skaffe ca. 100 nye betalende medlemmer til Hou
Digelag, eller hvad ved jeg?

Jeg håber du har mod og mandshjerte til at svare på dette enkelte spørgsmål. Jeg har læst svarene fra dine
embedsmænd, det kan jeg ikke bruge til noget, da jeg har mistet tilliden til deres formodede upartiskhed i
sagen, og håber, at du personligt vil svare på spørgsmålet.
Med venlig hilsen
Lars Andresen
Gustav Petersensvej 19
Hou
5953 Tranekær
Ps. Har du spørgsmål til ovenstående må du gerne ringe til mig på tlf. 24411153

