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Referat fra lodsejermøde d. 29_08_17
Mødet blev holdt i Søby Brunkulsmuseums forsamlingshus.

Kontaktperson:
Mathias Utoft Jørgensen
Dato: 01-09-2017

Formålet med mødet var at gennem det materiale, som forelægges Teknik- og
Miljøudvalget d. 25. september. Bilaget er vedlagt.
Eva bød velkommen og Mathias og Karen-Louise gennemgik bilaget.
Følgende bemærkning til gennemgangen er noteret:











Lodsejerne vægter ”Søbyånden” højt, samt at den særprægede og
barske natur bevares mest muligt, og ser gerne at dette kommer til tydeligt til udtryk i projektet. Søbyånden defineres af lodsejerne som det
miljø, der fandtes i Søby Brunkulsleje hvor livet var barsk og råt og
hvor der var fokus på genbrug og funktionelle løsninger. Der er vigtigt
at være tro mod kultur og miljø. Dermed vil nye arkitekttegnede bygninger passe mindre ind i lodsejernes øjne. Bordformen i madpakkehuset
blev fremhævet som eksempel. Der blev ikke taget nogle beslutninger
omkring dette punkt.
De berørte lodsejere hvor hhv. fugletårn og udsigtstårnet skal placeres
er tilfredse med udtrykket for tårnene.
Der var opbakning til skiltedesignet, da det imødekommer ønsket om
hærværkssikrede installationer.
Behovet for en beredskabsplan i tilfalde af ulykker. Det blev foreslået,
at der laves tydelige pejlemærker i området, som man kan genfinde på
et oversigtskort. Ligeledes blev det foreslået at nummerere skiltene, for
at disse kan bruge til lokalisering. Lodsejerne fremsender en telefonliste til Mathias, som kan bruges til at bistå beredskabet i tilfælde af
ulykker. Eva undersøger med beredskabet om og hvordan, der kan laves en beredskabsplan for området.
Der sættes bomme op hurtigst muligt på de lokaliteter, hvor der er klar
til det.
Der skal laves et advarselsskilt som en femte skiltetype, som erstatning for de advarselsskilte der findes i dag. Der påføres ligeledes advarselstekst på alle nye informationsskilte i området.
Der laves et indvielsesarrangement for alle interesserede når projektet
er færdigt. Mathias udsender dato, når denne kendes.
Der afholdes et evalueringsmøde med lodsejerne et år efter at projektet er gennemført.

-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Mathias Utoft Jørgensen
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