Skovmose skal afvandes i 2016 uanset protester
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Skovmose var oversvømmet igen i julen, men nu skal det være slut, mener teknik- og miljøudvalgsformand Frode Sørensen, der lover afvanding i 2016, men for
Haaken Christiansen, der ejer huset i billedet, er alle opsparinger gået til udbedring af vandskader.

Julens vandgang i sommerhusområde får udvalgsformand Frode Sørensen til at love
vandafledning det kommende år, for det skal være slut med ødelæggelser i hårdt
plagede Skovmose, og kommunen må tage protesterne, som de kommer.
Fakta
Vandet

Skovmose har været plaget af af skybrud og såkaldt monsterregn de seneste fem år.
Huse i de nye udstykninger er blevet oversvømmet adskillige gange med store tab for
husejerne til følge. Forsøg på afvanding er strandet på protester fra sommerhusejere,
der ikke er plaget af vandet. En taksationskommission og
overtaksationskommission har godkendt partsfordelingen af udgifterne, og der er lavet
et pumpelaug, der skal sørge for afvanding.
SKOVMOSE: Bulldozere og gravkøer rykker ud i Skovmose først i 2016 for at
afvande området. Det lover teknik- og miljøudvalgsformand Frode Sørensen (S) efter
for anden jul i træk at have været ude at se massive oversvømmelser i

sommerhusområdet. I juledagene gik billeder af Skovmose under vand igen via
medier landet over, og nu skal det være slut, understreger han.
- Hvis det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer, så træffer udvalget 12.
januar beslutning om en model til afvanding af Skovmose i 2016. Vi skal have løst
problemet, så maskinerne kan komme i gang derude så snart, det kan lade sig gøre. Vi
skal have det her gennemført, uanset et fåtal af grundejere truer med retssager, og
hvad ved jeg. Jeg har set Skovmose stå under vand i julen 2014 og igen i 2015. Det er
urimeligt, at så relativt få personer kan blive ved med at trække afvandingen i
langdrag, siger Frode Sørensen.
Den vidtgående model
Den mest vidtgående model til afvanding af Skovmose har netop været i høring, og
der er gjort indsigelser blandt andet mod partsfordelingen af udgifterne og mod at
skulle deltage i betalingen i det hele taget, men nu mener Frode Sørensen, man må
tage protesterne hen ad vejen i stedet for at lade dem trække hele afvandingsprojektet i
langdrag, som det er i øjeblikket. Sommerhuse står år for år under vand, fordi der ikke
kan findes en fælles løsning for godt 727 grundejere.
- Det har Venstre lagt op til for længe siden. Vi kan ikke blive ved med at leve med
det dårlige ry, oversvømmelserne giver Skovmose og vente på, der bliver opnået
enighed i pumpelauget om fordelingen af udgifter. Der er til stadighed nogen, der står
i opposition, uanset hvad vi gør, så kan vi lige så godt slås sideløbende med, at
afvandingen bliver gennemført. Det er faktisk Venstres forslag, siger næstformand
Inger Plauborg (V).
- Det er den bedste nyhed, jeg har hørt længe. Det er et stort nytårsønske, der går i
opfyldelse. Bare se at komme i gang. Det har været deprimerende, at kværulanter har
fået lov at sætte dagsordenen så længe, siger formand for den største
grundejerforening i Skovmose, Henning Jepsen.
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