AFVANDING AF SOMMERHUSGRUNDE
06. APRIL 2016

I sommerhusområdet på Marielyst kan lavtliggende grunde være udsat for meget
vand i regnfulde perioder. Ikke alle disse grunde er drænede. Din sommerhusgrund
kan være en af dem, hvor der er vandproblemer. Guldborgsund Kommune inviterer
til møde, hvor der vil blive informeret om dine egne muligheder for, at etablere dræn
på egen grund, evt. i samarbejde med naboerne:
Lørdag d. 30. april 2016 kl. 14-16
på Pensionisthøjskolen i Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
Dagsorden:
Kl. 14.00:
1. Velkomst v/ formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Flemming Jantzen.

2. Afvanding og kloakering. Principper for vand- og spildevandshåndtering på
Marielyst. v/Jakob Lysholdt, Leder af Miljø, Guldborgsund Kommune.
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3. Hoveddræn. Drift og mulighed for tilslutning af egne dræn v/ Niels Rasmussen, Produktionschef, Guldborgsund Forsyning.

4. De åbne kanaler. Afvandingskanalernes drift og mulighed for tilslutning af

drænvand v/ Torben Friis-Hansen, Formand for Bøtø Nor Landvindingslag.

5. Private drænlag. Gode råd om vedtægter, tingslysning m.v. v/Advokat
Morten Jensen, Advokatfirmaet Drachmann.

SAGSNR. 12/6701
SAGSBEHANDLER:
JAKOB LYSHOLDT
DIR +45 54731982
MOB +45 25180841
JLS@GULDBORGSUND.DK

15: Pause m. øl/vand
15-16: Indlægsholderne vil være til stede og der er mulighed for, individuelt at
stille spørgsmål.

CVR NR. 29 18 85 99
TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Der er ikke tilmelding til møde og der er begrænset plads på pensionisthøjskolen, så
vi skal opfordre til, at der kun møder én deltager op pr. sommerhus.
Denne invitation er sendt ud til ejerne af sommerhuse under Marielyst Grundejerforening, der ligger uden for områder, hvor der er drænet og, hvor grunden er lavtliggende, dvs. i områder, hvor der kan være risiko for vandproblemer (”blue spot”).

SIDE 2

Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning forventer at der senest primo
maj 2016 vil ligge informationsmateriale om kloakering og afvanding i sommerhusområderne Marielyst og Gedesby, herunder en beskrivelse af mulighederne for selv,
at etablere dræn på hjemmesiderne:
www.guldborgsundforsyning.dk og www.guldborgsund.dk
Hvis du har spørgsmål til mødet, eller ikke kan deltage i mødet, og senere har
spørgsmål vedr. dræning, er du velkommen til at kontakte Guldborgsund Kommune
på tlf. 54 73 10 00 eller e-mail: natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt
Leder af Miljø, Civilingeniør

