Vision
“Vi ønsker, at Hesteskoen skal være et sted for alle i pagt med naturen, et sted
med respekt for både dyr og menneskers behov og liv.”

Vores syn på området og situationen.
Hesteskoen skal forblive et sted for alle, i pagt med naturen.
Vi vil gerne bevare naturen i hesteskoen, og er tilhængere af
fredningen af mosen, da vi elsker området netop for naturen.
Vi vil gerne samarbejde i at udforme nogen grundregler så alle kan
sove trygt, og så kommunen ikke behøver frygte at vi folder os for
meget ud.
Fredningen giver dog nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til de mange
brugere af hesteskoen.
I dag står en masse gamle campingvogne, der ikke flyttes pga. at man ikke
umiddelbart må erstatte dem med en ny vogn eller et mindre skur (f.eks. max 15
kvm.)
Samtidig er der mange dårlige løsninger, med presenninger over alt, fra
græsslåningsmaskiner og haveredskaber, da man ikke kan bygge bare et lille
halvtag på sit skur til at passe på ens haveredskaber, uden forudgående skriftlig
ansøgning og tilladelse fra kommunen. Dette virker unødigt bureaukratisk, og
tidskrævende for alle.
Hesteskoen har hele tiden været i klemme, da vi på den ene side
har fået lov til at være der, men samtidigt nærmest ingen rettigheder
har, hvilket skaber stress og et ubehag, som ikke er nødvendig. Vi ønsker
nogen enkle humane rettigheder med minimal komfort, så vi kan nyde
vores haver.
Vi vil gerne have mulighed for at have et sted, hvor vi kan slappe af
i naturen, og hvor vi kan have et mindre skur til opbevaring af haveredskaber,
havestole og hvor vi kan syge ly i tilfælde af regnvejr. Vi ønsker at gøre dette ud
fra en bæredygtig profil, med brug af naturmaterialer.
Skurene kunne bygges således at de er lette at flytte, hvis regler
skulle ændres, og løftet fra jorden så, dyr kan færdes under
disse. Dette vil løse alles problem. Vi ku få ryddet alt skrammel væk og
dyrene, menneskene og naturen ville ha det meget bedre.
Vi ønsker i høj grad at samarbejde med respekt for naturen og kommunens krav
og håber at blive mødt med forståelse og dialog.

