Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2017
Kære grundejere i Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde
På generalforsamling i 2014 udstyrede generalforsamlingen bestyrelsen med et mandat, der
pålagde os at arbejde for, at vi ikke blev en del af spildevandsplanen og derved slap for kloakering.
Dette mandat har bestyrelsen været tro imod indtil nu!
Der er så, gennem den proces, vi har været igennem med både Orbicon og med SK-Forsyning, sket
en ændring i bestyrelsens holdning til, om vi skal være imod eller for kloakering. Samtidig
forholder vi os også til, at Slagelse Kommune nu ikke vurderer, at vi påvirker miljøet i negativ
retning: Vi "sviner" altså ikke.
Når vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, er det med følgende baggrund:
1.
Det vil ikke gå ud over 60-100 træer som først antaget. Årsagen er, at kloakledninger ikke vil blive
gravet ned i vejene men "skudt" igennem (: styret underboring). SK-Forsyning vurderer 0-25
ødelagte træer, og de tror mest på 0 ødelagte træer langs vejene.
2.
Mange nedsivningsanlæg er gamle. Hvis man påtænker renovering/ændring af fx badeværelse,
hvor spildevand indgår, vil Slagelse Kommune sikkert forlange, at dit anlæg opfylder alle nye
lovmæssige krav. Hvis der så senere kommer et nyt politisk krav om, at alle skal kloakere, så vil vi
få en ekstra omkostning. Dette er nok ikke sandsynligt indenfor en nærmere tidshorisont, men
risikoen vil være der.
3.
På den lange bane er kloakering fremtidssikringen. Grundvandsstigninger undgås næppe, selv om
det nok tager mange år, før vi mærker til det. Der er jo en direkte sammenhæng mellem hav- og
grundvandsstigninger. I Slagelse Kommune, og også i andre kommuner, er der eksempler på, at
grundvandet går op i nedsivningsanlæg og ud i haverne.
4.
Undgår vi kloakering nu, og hvis vi så efterfølgende fortryder, kan vi ikke regne med at få del i et
kloakeringsprojekt indenfor en overskuelig fremtid. Der er mange kloakeringsprojekter, der venter
i de næste mange år, og vi har ikke rigtig mulighed for at påvirke dette.
5.
Endelig skal, som et ekstra punkt, nævnes "komfortfaktoren"
Et flertal i grundejerforeningens bestyrelse ønsker af ovennævnte grunde ikke mere at arbejde
imod kloakering. Derfor indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling med følgende
dagsorden:
1.
Ny stillingtagen til Slagelse Kommunes kloakprojekt for området Bildsø Plantagegrunde
2.

Afstemning.
Tid: lørdag den 21. oktober 2017 kl 10.oo
Sted: Meddeles senere, men det bliver i strandområdet
Er du forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan du afgive din stemme for
eller imod kloakering til
nielsblomhoj@gmail.com
Afgiv dit svar som følger, enten Jeg er for kloakering
eller
Jeg er imod kloakering
Venligst opgiv navn, vejnavn og husnummer i din svarmail.
Frist for at stemme pr e-mail: 19. oktober kl 24.00
Kun én stemme pr. parcel.
med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde
Nils Frederiksen, Jesper Jul Christensen, Anne Klee, Per Hedegaard Stampe, Niels Blomhøj

