Søby 05.06.2017.

Herning Kommune
Natur og Grønne Områder
Att. Eva Kanstrup

Vedr. Fredningssag i Søbyområdet.
Herning Kommune indkaldte 17.05.2017. til lodsejermøde på Søby Brunkulsmuseum.
På mødet blev fremlagt tanker vedr. istandsættelse af Elmers Hus, samt bygning af et madpakkehus
og toilet ved Elmers Hus. Der er tale om en gennemgribende istandsættelse af Elmers Hus, således
at det kommer til at fremstå som en slags museum. Der indlægges vand og etableres primitive
køkkenfaciliteter, så det kan anvendes af naturvejledere, skoleklasser m.fl.
Hvad angår madpakkehus blev der fremlagt tegning til et hus på 160 m2 med så mange borde og
bænke, at der kan være en hel busfuld gæster samt grillfaciliteter.

Lodsejerne har følgende bemærkninger til de fremlagte tanker:
Lodsejerne har under hele forløbet af implementeringen af fredningskendelsen fremført
1) - at der skal afsættes tilstrækkelige driftsmidler til vedligeholdelse. Hellere lave lidt færre
etableringer og så have midler til vedligeholdelse, end det modsatte. Blot dette at holde de allerede
fritlagte skrænter og sande fri for vegetation vil kræve betydelige driftsmidler hvert år. Efter
træfældninger er der etableret gode udsigter over søer, sande m.m. Dette bør bevares af hensyn til
publikum.
Glansbladet hæg breder sig meget aggressivt, hvilket bør standses.
Vi har ikke troen på, at der er politisk vilje i kommunen til at udvide driftskontoen de kommende år.
Derfor foreslår vi, at der er tilbageholdenhed med at etablere yderligere udgiftskrævende tiltag.
2) - at der er behov for et toilet lignende det, kommunen har sat op ved Søby Sø. Der er behov for
aflastning af museet, hvor mange kommer og beder om at måtte anvende deres toiletter.
Herning kommmunes fremlagte tanker den 17.05.17. omkring Elmers Hus skyder langt over de
mål, som tidligere har været drøftet. Det vil tage en stor del af de etableringsmidler, som er afsat til
hele brunkulsområdet, og det vil blive ganske bekosteligt at vedligeholde.
Det er lodsejernes opfattelse
a) – at der ikke er behov for grillfaciliteter og et 160 m2 madpakkehus, idet der kun er 8,5 km til
Harrild Naturcenter. Ikast- Brande Kommune bruger i forvejen driftsmidler til at holde Harrild
Naturcenter i orden. Selv om det er to forskellige vedligeholdelseskasser, er det dog skatteborgernes
penge, som financierer både Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen.
Vi ønsker et beskedent madpakkehus i ”Søby Design”, som er funktionelt, praktisk og billigt.
Endvidere forventes det, at der inden for en årrække etableres undervisningslokaler i Voldsgaard.
b) - at der ikke er behov for at lave et nyt museum i Elmers Hus. Vi har eet museum, som kræfterne
skal bruges på. Det er her, publikum skal have deres oplysninger om brunkulseventyret. Elmers Hus
skal alene stå som en kulisse for området. I den forbindelse bør det nævnes, at Elmer først flyttede
ind i huset i 1956. Huset har kun været anvendt i den industrielle del af brunkulseventyret. Huset
har ikke tjent som bolig for brunkulsarbejdere, og dets historiske værdi er derfor begrænset.
c) - at der er behov for et enkelt toilet, som er maksimalt sikret mod hærværk, og som Herning
Kommune har afsat driftsmidler til at holde rengjort og i orden.

KONKLUSION
Lad publikum bruge de faciliteter, som allerede eksisterer inden for få kilometer fra Elmers Hus, så
vi får koncentreret driftsmidlerne på de allerede eksisterende tilbud i området.
Elmers Hus ligger tæt Harrild Naturcenter, som har alle de faciliteter, der er behov for til
skoleklasser, familieudflugter og lignende. Desuden arbejder Søby Brunkulsmuseum på at
istandsætte og bruge Voldsgaard, hvor der bliver indrettet et undervisningslokale, som dækker
behovet.
Brunkulsmuseet er det sted, hvor publikum bør vises hen for at høre om det historiske ang.
brunkulsgravningen. Det skylder vi både museet og kommunens økonomi. Der ønskes ikke
etableret et nyt museumshus.
Elmers Hus kan evt. vedligeholdes som en kulisse, men vi gør opmærksom på, at der tidligere er
brugt en del lokale kræfter på at vedligeholde huset. Gentagne hærværk har gjort dette nytteløst.
En mindre parkeringsplads, et toilet lig det som findes ved Søby Sø, og et lille madpakkehus vil
fuldt ud tilgodese de behov, der er i området.
Vi gør opmærksom på, at cykelruten fra Elmers Hus mod nord bliver på 8,5 km. og gåturen bliver
på 6 km. Der bliver 3 km. til fods eller cykel til det planlagte udsigtstårn ved Michael Knudsens
parcel.
Det bliver derfor meget begrænset, hvor mange biler der bliver behov for på P-pladsen, som er
tænkt anvendt for de, som vil på cykel- eller gåtur ad de planlagte stier.

Med venlig hilsen
lodsejerne i Søby-fredningen.
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