Kommunen betaler afvanding i Skovmose
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Sønderborg
Løfte: På et valgmøde i Lysabild lovede borgmesterkandidater at betale tørlægning af Skovmose.
LYSABILD: - Vi finder en kommunal løsning på afvanding af sommerhusområdet Skovmose, lovede borgmesterkandidat Peter Hansen, Venstre, på et
valgmøde i Lysabild torsdag.
- Vi må se at få løst det problem og få hugget den gordiske knude over. Kommunen må træde i karakter. Afvandingen vil koste tre fire millioner kroner.
Pengene kommer ind igen ved provenuer og grundskyld samt indtægter fra turisme, når Skovmose genvinder sit gode navn og rygte efter de mange
oversvømmelser, siger Peter Hansen.
- Jeg bakker op om en kommunal løsning, men jeg har hidtil ikke troet, vi måtte betale afvandingen af rent juridiske årsager. Hvis det kan lade sig gøre, bakker
jeg selvfølgelig op om, vi får løst problemet så hurtigt som muligt. Det bliver nødvendigt med en tillægsbevilling, og det bliver nok mig, der skal finde pengene.
Peter Hansens forslag kom som et lyn fra en klar himmel. Den havde jeg ikke set komme, siger borgmesterkandidat Erik Lauritzen, S.
- Jeg går ind for, vi bidrager til afvandingen, men ansvaret for de dårlige dræn- og afløbsforhold skal placeres - også hvis det ligger hos det gamle Sydals
kommune. Vi kan ikke bare stille garanti for problemer opstået ved private udstykninger, siger Ole Stisen, Fælleslisten.
- Vi er selvfølgelig glade. Det er dejligt at kunne meddele grundejerne det gode budskab, siger formand for grundejerforeningen Skovmose, Henning Jepsen.
Vandgang
Skovmose har været oversvømmet adskillige gange. Grundejere er desperate over ikke at kunne få afvandet deres matrikler, fordi nogle af sommerhusejerne
ikke ville betale til det. To vandløbssager, der skulle gennemtrumfe en udgiftsfordeling, er blevet trukket i langdrag af klager og indsigelser. Nu signalerer
borgmesterkandidater her to dage før valget omsider vilje til at betale for afvandingen.

