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Værested ved vandtårnet
Grundejerforeningen kan på ingen måde tilslutte sig kommunens forslag til midlertidig/permanent
placering af værested ved vandtårnet.
Vi skal i stedet opfordre kommunen til at etablere værested i de unges eget lokalmiljø i nærheden af
Holmegårdscentret.
Gang og cykelstier i foreningens område benyttes af børn i færden til SFO’en, Bøgegården, til
idrætsanlægget, Karsemosegård, og til dagsinstitutionen Græstedgård og foreningens fællesarealer.
Det er meget vigtigt, at børn og unge oplever tryghed i foreningens nærområde. Værestedet er tiltænkt
store unge. Den korteste vej fra området omkring Holmegårdscentret til vandtårnet går ad stisystemet i
foreningens område.
Vi bryder os ikke om tanken, om at blande knallertkørende utilpassede unge med mindreårige.
Vi skal i den forbindelse erindre om episoder om overfald, trusler om overfald og røveriforsøg ved
stisystemer grænsende op til grundejerforeningens område.
Placeringen af en skurvogn ved vandtårnet virker som en uigennemtænkt hovsa-løsning og et forsøg på at
eksportere problemer fra et sted i kommunen til et velfungerende område i en anden del af kommunen.
I stedet burde kommunen forsøge at løse problemerne, hvor de findes og med tilstrækkeligt engagement.
Slutteligt skal det bemærkes, at området ved vandtårnet også rummer biotoper for områdets fugleliv. Ved
øget trafik og støj forstyrres biotopen, og området bliver fattigere på især fugleliv.
Vi er meget forundret over at vi i ”Uge Nyt” d. 18. august skal erfare, at værestedet allerede er indviet
lørdag d. 14. august mens kommunen har givet os svarfrist til fredag d.27. august i brev dateret 10.
august. Hvor er nær-domokratiet?
Vi må kraftigt opfordre kommunen til at trække forslaget tilbage og i stedet etablere en holdbar løsning i
de unges nær-miljø.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Brønsholmgård
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Enebærhaven 116
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