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1. sektion
Ingen avis?
Udebliver avisen, kan den venligst
afhentes følgende steder efter
kl. 12.00: Creutz’ Boghandel,
Ærøskøbing, eller Lollipops,
Skolegade 32, Marstal, eller
DagligBrugsen, Søby.
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Plankeværkskrig
påvejiretten
■ Ærø Kommune går rettens vej for at få genoprettet snorren ved P.M. Gang i Marstal, som
tidligere har været spærret af et plankeværk
Marstal: Efter �ere års intens

plankeværkskrig, ser det nu
ud til, at krigen måske snart
får sin ende.
Ærø Kommune har besluttet at stævne Pernille Arends,
ejer af Søndergade 16, som
i en periode har afspærret
den historiske snorre med et
plankeværk, fordi hun mener, at hun ifølge lokalplanen
har hævd på det lille stykke
snorre, som løber på hendes
grund og forbi hendes hus.
Det mener Ærø Kommune
til gengæld ikke, og derfor er
et københavnsk advokat�rma
blevet sat på sagen. De vil snarest sende en stævning til Pernille Arends, forklarer Henriette Skouenborg, jurist i Ærø
Kommune.
- Det er en meget kompli-

ceret sag, som handler om
retsædvane. Hvad sagen ender med, har jeg ikke noget
kvali�ceret bud på. Det er op
til domstolen at vurdere, siger
hun.
Stævningen kommer på
opfordring fra kommunalbestyrelsen, som i sommer
besluttede at gå rettens vej.
Gammel sti lukket
Sagen begyndte i 2004, hvor
arkitekt og tidligere ærøbo,
Pernille Arends, køber det
lille hus på P.M. Gang 5.
I 2008 søger hun om tilladelse til at få ændret sin
adresse til Søndergade 16, og
det giver kommunen hende
lov til.
I sommeren 2010 afspærrer
hun snorren med et planke-

Hvad er en snorre?
Snorrer er en art af små gyder
og stræder, som går på kryds
og tværs gennem Marstal. Det
vides ikke præcis, hvornår snorrerne er blevet oprettet, eller
hvorfor de har fået navnet
snorrer.
Snorren ved P.M. Gang blev lukket med et plankeværk i som-

meren 2010. Plankeværkets
ejermand, Pernille Arends, henviser til både det gamle og det
nye matrikelkort, hvor snorren
ikke går ind over hendes matrikel.
Men i lokalplanen står der: ”De
eksisterende snorrer skal bibeholdes og må ikke ændres.”

■ Bevaringsforeningen Snorren er glade for, at afspærringssagen nu kommer for retten. Her ses formanden Christina Kjerulﬀ sammen med bestyrelsesmedlem Mogens Madsen
værk. Kommunen beder hende om at fjerne plankeværket,
men hun afviser.
I sommeren 2011 bliver
naboejendommen solgt, og
køberen kræver, at plankeværket bliver pillet ned, fordi noget af det står på hans
grund.
Pernille Arends afviser og
hyrer en landmåler til at besigtige skellet.
Landmåleren ændrer skellet og i oktober 2011 bliver
plankeværket taget ned, formentlig af naboen.
Glade for udviklingen
I Bevaringsforeningen Snorren er man glade for, at kommunen endelig tager fat om
sagen.

mlerummet i

FlytbusstationeniRudkøbing

kl. 16.30 på
e er velkomprimært for
til 2. klasse,
ldre børn er

Lokaldebat
Når man læser i den nye køreplan fra Fynbus, kan det

passagerer fra Bagenkop og
Lohals, der har ærinde inde i
Rudkøbing.
Ved at rykke busterminalen tilbage fra Ringvejen til

hver vej, så to-tre minutters
ekstra køretid burde kunne
klemmes ind, men dette må
man naturligvis i dialog med
Fynbus og Rudkøbing om.

- Det har været en langtrukket sag, og vi er glade for,
at den nu bliver prøvet i retten, siger formand Christina
Kjerulff.
Pernille Arends er rasende
over sagens forløb og undrer
sig over at skulle høre om
stævningen igennem pressen.
- Jeg føler mig groft forulempet af kommunen. De siger en ting i forvaltningen og
en anden ting i kommunalbestyrelsen. Jeg ønsker ikke at
kommentere sagen, så længe
den bliver kørt for lukkede
døre, siger Pernille Arends.
Tekst og foto:
AndreaBisgaard
anbi@faa.dk

en diskussion om færger, er
der vel ingen tvivl om, at telekørslen er svært kringlet
at benytte, og det må ud fra
de nye færgetal skønnes, at

