Sønderborg d. 28. april 2022
Til:

Alle fritidshusejere i grundejerforeningen Fiskervej i Mommark

Hej
Vi har kun et vigtigt emne som vi gerne vil fokusere på:
Sønderborg kommune, forvaltningen for Teknik-, By- og Boligudvalget, har via e-boks, bedt alle i
grundejerforeningen om at give input til udkast til den nye lokalplan for Skanlux/ Fiskerløkken området.
Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre og bede alle medlemmer om at give input til forvaltningen –
check venligst jeres e-boks
Bemærk, at kommunen bl.a. arbejder med en ny vejadgang til Fiskerløkken området fra Sarupvej og langs
med hegnet, hvor jernpladerne lå i sin tid, men på nordsiden og med en tilslutning til Fiskervej fra vest, ved
siden af sommerhuset med adressen Fiskervej 116.
En sådan løsning er total uacceptabel, synes bestyrelsen, og det bør vi gå meget imod. En sådan løsning vil
jo blot flytte problemet og generne med den megen trafik til- og fra Fiskerløkken til den vestlige ende af
vores Fiskervej. Løsningen vil ydermere indebære en mega forøgelse af trafikken, ved den lille
”fodboldbane”, som vi har til børnene – hvilket vil gå ud over sikkerheden for vores børn. Ydermere vil
løsningen kræve, at en del af vores grønne areal ved siden af Fiskervej 116 skal eksproprieres. Det kan vi jo
ikke acceptere.
Vores ønske, som nævnt mange gange tidligere, er at vi vil have al den megen kørende trafik til- og fra
Fiskerløkken helt væk fra Fiskervej. Den nuværende adgang til Fiskerløkken via Fiskervej skal lukkes for
kørende trafik. En ny vejadgang for kørende trafik skal gå fra Sarupvej og direkte ind til Fiskerløkken – enten
ved siden af det gamle banelegeme nær Sarup, eller andetsteds, men absolut ikke med en ny vejtilslutning
til Fiskervej fra Sarupvej fra vest! Jeg henviser til bestyrelsens infobrev fra 22. februar i år.
Så fat skrivepennen, og giv jeres holdning tilkende til kommunen – inden kommunens deadline d. 4. maj.
… og husk, at vi vil ikke have flere Skanlux mega-sommerhuse end de 15, der står der i dag. Kommunen
lægger op til at give tilladelse til 8 yderligere mega-sommerhuse og 11 mindre sommerhuse.
Men, tag lige og læs vedlagte dokumenter fra kommunen.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Poul R. Fedders

PS:
Hvor står sagen i sagsbehandlingen hos kommunen?
Skanlux-sagen – vejadgang samt antal sommerhuse for sommerhusområde ved Fiskerløkken
Forvaltningen for Teknik-, by- og byplanlægningen har d. 5. april drøftet vejadgang til Skanlux/ Fiskerløkken.
Kopi af referat og oplæg er oplæg er vedlagt.

•
•
•

Udvalget har ikke truffet nogen beslutning, men har bedt forvaltningen om at komme med et
udkast inden sommerferien
Der er forelagt udvalget flere muligheder for vejadgang til Skanløkke, vedlagte.
Forvaltningens har d. 20. april, via e-boks, bedt beboerne i Mommark, Sarup området om input
med en deadline d. 4. maj

