Pressemeddelelse:
MØDE OM KLIMATILPASNING I GULDBORGSUND KOMMUNE
Ingeniørforeningen, IDA på Lolland-Falster indbyder alle til et offentlig møde om klimatilpasning
Mandag den 11. september 2017 kl. 18.45 på Hotel Saxkjøbing
Inden det offentlige møde inviteres IDAs medlemmer kl. 17.00 til en rundvisning på hotellet m.v. ved Birte Aagaard med efterfølgende spisning.
Klimaændringer har gennem de senere år ført til hyppigere storme med kraftige højvande
til følge, men også store skybrud har overbelastet afløbsledningerne og givet oversvømmelser i de bebyggede områder.
For at bekæmpe skaderne og komme med løsningsforslag for disse naturkatastrofer har
kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner.
I sommeren 2011 regnede det, hvad der svarede til et helt års nedbørsmængde, hvilket
medførte oversvømmelser af bl.a. landbrugsarealer og sommerhusområdet, men også af
boligområder i Sakskøbing.
Stormen ”Bodil” i december 2013 gav kraftige oversvømmelser i hele Danmark herunder i
havneområdet i Sakskøbing og langs Sakskøbing Å. De udbetalte forsikrings beløb for
højvandet på ca. 1,8 m blev på ca. 2,5 mill. kr. i Sakskøbing byområde.
Fællesrådet for Sakskøbing kom derfor, i et skitseprojekt i foråret 2014, med forslag om
etablering af en sluse på Fjordens smalleste sted ved Maltrup Vænge. Efter en godkendelse af Guldborgsund Kommune og Kystdirektoratet er der nu ved at blive udarbejdet et
skitseprojekt for slusen af ingeniørfirmaet Rambøll.
Det lokale folketingsmedlem fra Socialdemokratiet Lennart Damsbo-Andersen vil orientere
om Folketingets holdning til og planer for klimatilpasning.
Af medarbejdere fra Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning vil målene for
klimatilpasning blive gennemgået lokalt i Guldborgsund Kommune.
Der vil desuden blive orienteret om det konkrete projekt for slusen i Sakskøbing Fjord ved
medarbejder fra Rambøll.
Arrangementet bliver afholdt på det nyrenoverede Hotel Saxkjøbing, som ejes af madeksperten
Claus Mejer.
Støtteforeningen for hotellet ”The Little Apple” ved Birte Aagaard vil indledningsvis orientere om deres arbejde og forevise dens aktiviteter med Madbutik og Madskole.
Deltagelsen i det offentlige møde er gratis. Kaffe og kage kan købes for kr. 75,Yderligere oplysninger kan fås hos formanden af Lolland-Falster Afdeling, IDA Sjælland
Jacob Buus Sørensen på tlf. 54857087/29660993 eller Erik Bohn-Jespersen 54707039.

