Til Søby Brunkulsmuseum. 13. oktober 2017.
Teknik- og Miljøudvalget har den 9. oktober, i forbindelse med sagen omkring udvikling af Søby Brunkulsleje
besluttet, at muligheden for at anvende faciliteter ved Søby Brunkulsmuseum til fælles formål skal vurderes.
Derfor bedes Søby Brunkulsmuseum vurdere følgende spørgsmål:
• Kan der skabes offentlig adgang til det nye madpakkehus, som Søby Brunkulsmuseum er ved at
etablere?
• Kan der etableres offentlige toiletforhold ved Søby Brunkulsmuseum?
Med venlig hilsen Mathias Utoft Jørgensen

-----Bestyrelsen for Søby Brunkulsmuseum bakker op om de konklusioner og anbefalinger, som lodsejerne og
styregruppen bag Helhedsplanen for Søby Brunkulslejer er kommet frem til. Konklusionerne er nået efter to
års frugtbar dialog, hvor det et lykkedes at få alle til at bakke op om planen.
Vi er klar over, at der til slut opstod en vis uenighed vedrørende niveauet for faciliteter i og ved
Vejerboden/ Elmers Hus, men alle berørte parter bakker om, at kommunen her placerer madpakkehus og
toiletter, fordi stedet ligger centralt midt i området, ligesom det er herfra, kommende stier starter og
slutter.
Bestyrelsen på Søby Brunkulsmuseum er enig heri. Af samme grund har vi skænket grunden til den
parkeringsplads, som er ved at blive indrettet på stedet, og vi har i samarbejde med Herning Kommunes
forvaltning udarbejdet gavebrev, så kommunen kan overtage Vejerboden/Elmers Hus.
Vejerboden/Elmers Hus er det perfekte udgangspunkt og samlingspunkt for gæsterne ude i området, som
her har behov for parkeringsplads, toiletbygning og madpakkehus.
Såfremt kommunen rører en enkelt tagsten ved Vejerboden/Elmers Hus, så er konsekvensen, at
kommunen har overtaget huset. Vi vil under ingen omstændigheder risikere efterfølgende ansvar og
vedligehold af et renoveret hus med eller uden toiletter.
-----HVIS byrådets teknik- og miljøudvalg ser bort fra de konklusioner og anbefalinger, som lodsejere og
styregruppe er nået frem til i enighed, og derfor vil anvende faciliteter ved Søby Brunkulsmuseum, har vi
følgende svar på de stillede spørgsmål:
Vi ønsker under ingen omstændigheder en offentlig toiletbygning eller et madpakkehus placeret på
parkeringspladsen; altså foran stakittet. Vi frygter, at vi på den måde tiltrækker uheldige elementer, som
kan forøve hærværk – også på nærliggende Mindelund og gravemaskine fra Per Aarsleff A/S.
Mindelunden er det ultimative symbol på den barske tid i brunkulslejerne og kræver al mulig beskyttelse,
og det samme gælder Per Aarsleff A/S’s flotte gave, som er et funktionsdygtigt klenodie fra 1937, som vi
har lovet at passe godt på.
Hvis den forkerte stemning opstår, kunne hærværksfolk endda få øje på museets spændende huse. Vi har i
40 år passet utrolig godt på vores huse og har ikke en eneste gang oplevet hærværk – sådan skulle det
gerne fortsætte.
----HVIS Herning Kommune vil gøre brug af vores madpakkehus, som er ved at blive bygget, så minder vi om, at
enhver adgang til museet ”bag stakittet” i museets åbningstid (dagligt kl. 10-17 i sommerhalvåret) kræver
betaling af entré.
Hvis miljø- og teknikudvalget i vores lukketid ønsker at benytte vores madpakkehus inklusive et toilet, så
må Herning Kommune betale for byggeriet og stå for eller yde tilskud til efterfølgende daglig drift og
løbende vedligeholdelse. Det er en forudsætning for etablering af et toilet ved madpakkehuset, at der
herudover bliver etableret en offentlig toiletbygning ved Vejerboden/Elmers Hus.
Hvis miljø- og teknikudvalget ønsker at drøfte denne mulighed, så er bestyrelsen for Søby Brunkulsmuseum
villig til at deltage i en forhandling herom.
Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen for Søby Brunkulsmuseum 26. oktober 2017
Jan Svendsen, formand

