Kære Lise, (cc: Ulla, Jesper og Hanna)
Tak for et godt konstruktivt møde. Super godt det kunne lade sig gøre.
I den forbindelse. Har i nu fremsendt et referat fra vor møde. Tak for det.
I har bedt os komme retur med nogle kommentarer om hvad man helst ”ønsker sig”, formentligt delt i 3
”ønsker”, prioriteret efter 1 som det bedste.
Vores område ved Aflandshage, ser som bekendt således ud:

Som man kan fornemme, ligger markerne opdelt i terrænet af grøfter som afvander markerne. Man kunne
sagtens arbejde med dette princip.
Det er ingen hemmelighed at vi (de 3 gårde i den her ende af Fælledvej) ønsker at bevare vores marker og
beskytte græsningsmulighederne for de kreaturer vi har.
Men når vi tænker lidt mere solidarisk er vi også klar over at et blødere dige knæk, end det eksisterende
dige, vil kunne lade sig gøre, især når man tænker over den opdeling som man måske kan ”designe”
landskabet efter, så det også kommer til at se naturligt ud.

Men det er klart at foretrække et dige som er trukket lidt væk fra eksisterende beboelse, da i jf.
”Præsentation 10.12.2021”, på s. 6, også taler om væsentlig højere grundvandsspejl, og jeg er stadig af den
overbevisning at vandtryk og vandstand hænger lidt sammen, altså jo tættere vandet ligger omkring
ejendommen jo højere er vandtrykket og vandstanden. Men der findes mange løsninger og muligheder for
at afhjælpe dræning af jord m.v.
Det er ret vigtigt at pointere at mine naboer herude, er gårde med meget jord til. Og det er gårde med
landbrugsstatus, altså gårde der drifter deres jord. De vil ikke kunne acceptere nogle af jeres forslag
omkring ringdiger som ligger tæt på gårdene som udgangspunkt. Med mindre at der kan komme
kompensation, eller forsikringer om at evt. vand vil forsvinde hurtigt igen, og ikke beskadige jordene
betragteligt.
Når det så er sagt, så har jeg følgende prioriteringer samt kommentarer:
1) Fremskudt dige
a. Det oprindeligt besluttede på borgerinddragelsen i Hollænderhallen samt på efterfølgende
facebook afstemning
2) Delvist tilbagetrukket
a. Et dige som integreres med landskabet og måske udnytter mark opdelingen iht.
Eksisterende grøfter, og fortsat ligger mellem det ”gamle/eksisterende” dige og
eksisterende beboelse.
3) Kombinationsdiget og ringdiger
a. På baggrund af jeres fremsendte referat fra mødet d. 10.12.2021, er der en interessant
dialog med Realdania og miljøministeriet. Hvis der kan kommer mere viden og information
omkring hvilke muligheder der er i dag, og hvordan man kan beskytte samt
grundvandssikre beboelse samt marker der er særligt vigtige for ”hestehold”, vil vi gerne
deltage i dette emne. Også hvis det kan hjælpe andre områder og danne præcedens for
nogle andre udsatte i Danmark.
b. Ligeledes vil vi også gerne stille til rådighed, at hvis der skal laves destruktive indgreb eller
boreprøver er i velkomne på vores matrikel.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle! 😊😊

Med venlig hilsen
Kristian Iversen
Adm. Direktør & indehaver

Iver Entreprise og Service A/S

Adresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre
Hjemmeside: www.iver-entreprise.dk
Medlemsnummer Dansk Byggeri: 118963
Facebook: www.facebook.com/iverentreprise
Tlf: +45 23 957 947
Direkte tlf.: +45 51 68 00 70

