Grobund Information d.17-12
Møde med kommunen. Fredag D.16-12 Havde foreningen Grobund (præsenteret af Asger, Flemming og
Jens og støttet af Stig Bredstrup formand for Dansk Naturfredning Syddjurs) møde med Syddjurs kommune
omkring mulighederne for bosætning i området ved ”fabrikken”.
På mødet blev det klart at Grobund må komme med meget tungtvejende argumenter for at vores
bosætning behøver at være på arealet i umiddelbar nærhed af fabrikken. Og hvorfor bosætningen ikke lige
så godt kan ligge, på det til beboelse allerede udlagte område, ved Tolykkeskoven, 2 km fra fabrikken. Selv
med disse argumenter bliver det en politisk beslutning på højeste niveau, at omgå reglerne i planlov m.m.
Den anden udfordring kommer, hvis vi får lov at bygge boliger på jorden ved fabrikken. Idet prisen for
jorden vil være ”markedsprisen” for byggegrunde. I dette tilfælde byggegrunde med en sandsynligvis høj
markedspris pga. den naturskønne og kystnære beliggenhed.
Oplysningerne kommer jo ikke helt bag på os, og vi arbejder selvfølgelig videre med projektet ud fra disse
forudsætninger. Den nye planlov åbner måske for andre muligheder, men det er uvist hvornår den bliver
vedtaget og dermed aktuel.
Weekend møde i Grobund d. 21-22januar. Vi håber at mange vil deltage i mødet. Flere detaljer kommer
efter jul. Vi opretter selvfølgelig en begivenhed på Facebook. OBS. Deltagelse er kun for medlemmer af
foreningen. Så til de der ikke allerede har gjort det, husk at betale kontingent. Vi har oprettet en drift konto
hos Merkur bank med reg.nr. 8401 og konto nr. 0001276007 Hermed kan du melde dig ind i foreningen ved
indbetaling af kontingent, 200kr for 2017. Husk at skrive dit fulde navn på indbetalingen til banken.
Samtidig vil vi gerne at du sender en mail til kontakt@grobund.org med navn adresse, mailadresse og
telefon nr. Vi har på nuværende tidspunkt 20 betalende medlemmer;-)
Tilbud fra Sund og Bælt. Det ser ud til at vores kontakt og forespørgsel til Sund & Bælt Holding A/S Sund &
Bælts organisation angående bygninger ved færgehavnen har båret frugt, idet vi er blevet tilbudt eventuelt
at overtage bygningerne, mod at Grobund påtager sig visse forpligtigelser der følger bygningerne. Vi
afventer et møde for besigtigelse af bygningerne, og detaljer vedrørende forpligtigelser. Måske åbner der
sig her en mulighed for de der ønsker at være med i startfasen allerede til foråret. Og for iværksættere af
fiskeri og tang virksomhederne.
Hermed vil vi også fra styregruppens side benytte lejligheden til at sige tak for din interesse for og
opbakning til Grobund ideen. Og tak fordi du var med til at gøre 2016 til et forrygende år med en
spændende og lovende udvikling af foreningen Grobund. Vi ønsker alle god jul og glæder os til at skabe
grobund sammen med jer alle i det nye år.
Kærlige knus og kolbøtter
Fra Styregruppen

