Støt op om

Holmen Vandløbslav

Holmen er en 3,5 km (3586m) lang afvandingsgrøft ved Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand med et
samlet fald på hele strækningen på kun 35 CM !!!
Så selv om man ligger udenfor kote 1,6, der pt. er bestemt af kommunen, så er man ikke på den sikre side
for manglende afvanding og stigende vandmængder. Der er derfor indsendt klage over kommunens
beslutning om dette til Taksationskommisionen og Miljø & Fødevarer.
Kommunen har også bestemt, at der skal være et stigbord/stemmeværk, som i sommerhalvåret vil hæve
vandstanden i Holmen med 35 cm og i vinterhalvåret vil hæve vandstanden med 55 cm. Dette vil danne en
sø.
Vi kæmper for de bedste løsninger for Holmen til gavn for hele Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand, så
vi kan dæmme op for de nuværende afvandingsproblemer, færre oversvømmelser og truslen om
stigende vandstande.
Siden år stiftelsen i år 2013, så er vi nået langt med Holmens Vandløbslav, og vi er tæt på at nå vores mål:
En bedre afvanding af vores fritidshus‐ og engområder, så vi ikke risikerer oversvømmelser – hverken i dag
eller i fremtiden.
Men ligesom i alle kampe, så skal man ikke stoppe med at løbe før man har nået målstregen, ellers
risikerer man at tabe.
Derfor at det yderst vigtigt, at Holmen Vandløbslav forsat kan regne med din/jeres støtte, så vi kan komme
helt i mål.
Vi har opnået meget, især er der sket en bedre oprensning af afvandingsgræfterne, og vi har fået opfyldt et
stort ønske: Der er en pumpeløsning på vej !
Så pumpeløsningen alene løser ikke alle afvandingsproblemer af sig selv. Der er mange spørgsmål ved en
pumpeløsning, som skal afklares for at sikre afvandingen. Hvorfor ønsker kommunen at hæve vandstanden
i Holmen over regulativ ? Hvilken betydning har kommunens planer om et vandreservoir ? Hvor høj skal
koten være? Hvad betyder højden på koten for den enkelte? Hvad skal dertil for at løsningen rækker ud i
fremtiden ? Hvad betyder ændringerne i vejret med mere nedbør og flere storme for afvandingen? – og
ikke mindst, hvem skal betale ?
Vi er nået langt med at besvare disse spørgsmål, men der er ikke fuld enighed og endelige løsninger på alle
spørgsmål. Det er vores store mål og ønske, at komme helt i mål med en god og fremtidssikret løsning for
Holmen til glæde for de fleste.
Så hjælp Holmen Vandløbslav – støt op om foreningen til gavn og glæde for dig selv, for dine naboer og for
fremtiden.
Har du spørgsmål eller ønsker mere info så ring til formanden på tlf. 40 26 60 42.
Hilsen bestyrelsen i Holmens Vandløbslav

Vend

HUSK GENERALFORSAMLING I

HOLMEN VANDLØBSLAV
D. 29.03.2020 KL. 10.00 I SVALLERUP FORSAMLINGSHUS.
Medlemmer støtter foreningens arbejde med, at skabe bedre afvandingsforhold omkring HOLMEN:
Bliv medlem ved at betale kontingent – eller giv gerne et ekstra bidrag til den gode sag.
Privatpersoner (sommerhusejere)
Lodsejere (Landmænd)
Grundejerforeninger

kontingent pr år DKK 200,‐
DKK 1.800,‐ (for 2020)
kontingent pr år DKK 20,‐ pr medlem af grundejerforeningen

Kontingent betalt senest 13.03.2020 = Stemmeberettiget til generalforsamlingen.
Overfør beløbet til Nordea, Slagelse ‐ Reg nr: 2204 ‐ Konto nr: 4389 781 016; husk navn og adresse !
Se hjemmesiden

holmenvandlobslav.dk for yderligere info.
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