Nyhedsbrev – marts 2016
Kære medlem
Gravetilladelse i Stærhøj
Høringen over Damolins ansøgning om gravetilladelse i Stærhøj er overstået. Der er indkommet
52 høringssvar fra myndigheder, organisationer og borgere, med interesse i sagen. Med ganske få
undtagelser er det indsigelser mod gravning i Stærhøj.
Regionens administration er i gang med at behandle indsigelserne og vil derefter fremlægge
materialet for Regionsrådet, der jo så skal træffe afgørelse om ansøgningen. Du kan finde
indsigelserne på regionens hjemmeside under Høringssvar Stærhøj
Vi håber, Regionsrådet lytter til de mange indsigelser. Vi har ikke noget konkret bud på, hvor lang
tid regionen skal bruge på at behandle indsigelserne.
Forslag til ny råstofplan og borgermøde
I forrige uge blev forslag til ny råstofplan sendt i høring. Trods stort pres fra vores lokale politikere
og molerindustrien valgte regionsrådet heldigvis at fastholde administrationens oplæg om at
udtage Mosebjerg og den vestlige del af Stærhøj fra de fremtidige råstofområder. Forslaget er i
høring indtil den 9. maj 2016.
Der vil helt sikkert komme høringssvar, som foreslår, at Mosebjerg og Stærhøj fortsat skal være
råstofindvindingsområde. Det er derfor vigtigt, at der også kommer høringssvar, som støtter
Regionens forslag. Vi vil gerne opfordre jer alle til at give jeres mening tilkende overfor Regionen.
Det kan jo være, at det også vil smitte positivt af på regionens beslutning for den ansøgte
gravetilladelse i Stærhøj – øst.
Der bliver afholdt et borgermøde om råstofplanen den 20. april 2016 i Det Ottekantede
Forsamlingshus. Her er det vigtigt, at så mange som muligt møder op og giver opbakning til det
udsendte forslag. Forbered gerne indlæg – det vil helt sikkert påvirke regionsrådets medlemmer.
Bemærk, der er tilmelding til arrangementet. Tilmeld dig gerne hurtigst muligt – måske bliver der rift
om pladserne. Invitationen kan ses på foreningens hjemmeside under Aktuelt og Debat
(Tilmelding til mødet kan foretages ved henvendelse til Birgitte Gorgin, tlf. 97 64 82 76, e-mail: BG@RN.DK senest den
13. april 2016)

På foreningens hjemmeside kan du følge med i den løbende debat, der foregår i de lokale medier.
Vi forsøger at holde hjemmesiden ajour med læserbreve og artikler, som vedrører gravetilladelse
og råstofplan.

Med venlig hilsen
Foreningen

