
Kære Grundejere

Vi har fået en del henvendelser vedrørende den nye vandpark, som til vores overraskelse er planlagt til at
blive vores nye nabo. Mange er med god grund bekymrede for hvad det vil gøre ved støj niveauet, trafikken i
området og ikke mindst i huspriserne.

Vi i bestyrelsen har sendt vedhæftede brev til kommunen, da der ifølge folketingets ombudsmand skal være
en nabohøring såfremt en byggetilladelse kan medføre konkrete væsentlige gener for naboer.

Formanden har været i tæt kontakt med Ulla fra Kastaniegården der er primus motor for bevarelse af vores
dejlige område. Ulla har blandt andet læst mødereferater fra diverse udvalgs møder, og ikke kunne finde
nogen diskussion omkring vandpark eller placering af denne.

Det ser derfor ud til at vores politikere har prøvet at snige denne ind ad bagdøren, og som forening bør vi stå
sammen, selvom det selvfølgelig ikke er alle husejere der bliver lige hårdt ramt.

Pumperne til vandparken er planlagt til at stå i vores ende af Amager rullegræs, og med vandfald,
højtaleranlæg og adrenalin pumpende skrigende gæster, vil det nok kunne høres i hele vores område.

Hvad kan vi så gøre?

Der er en demonstration på rådhuset torsdag 4/10 kl 18, hvor det vil være en god ide at komme og ytre sin
modstand. Ulla som har siddet i byrådet, har prøvet en lignende situation, hvor den voldsomme modstand
mod nedskæringer fik stemmeafgivningen ændret, så det kan have en effekt.

Vi er blevet adspurgt om det er en god ide at grundejerforeningen skriver en fælles klage. Vi har sendt
vedhæftede brev til kommunen som grundejerforening, og jo flere enkelt klager der så kommer oveni, kan
som nævnt ovenfor eventuelt have en effekt på det enkelte byrådsmedlem.

Jeg håber at se så mange af jer som muligt på torsdag kl 18

På Bestyrelsens vegne

Michael Bassing


