Knebel, den 20. oktober 2014

Til
Sparekassen Djursland
v/ Direktør Peter Lading Sørensen
pls@spardjurs.dk

Vedr. Vandkunst på torvet i Knebel
Indledningsvis vil jeg gerne udtrykke en stor tak
for tilbuddet om en større donation til det
nyetablerede torv i Knebels midtby.
Siden vores møde, har vi forsøgt at finde frem
til en vandkunst, som dels vil kunne opfylde
sparekassens intentioner om - som det blev
udtrykt under mødet - et springvand, og dels et
til pladsen passende voluminøst kunstværk, som
ikke så let lader sig flytte, ikke kræver meget
vedligehold, og måske allervigtigst relaterer sig
til netop Knebel nær ved vandet og med såvel
Trehøje og Posekær stenhus samt nationalpark i
baghaven.
Bestyrelsen vil derfor gerne arbejde for, at der
etableres en enkel vandkunst bestående af tre
naturlige sten i form af tre gennemborede
granitsøjler placeret på en rist dækket af
naturlige sten, så vandet recirkulerer ned over
stenfladerne fra en pumpe placeret i en
brøndring (ø 225 m.), som lader vandet flyde
ned over alle tre granitsøjler. Fremføring af
vand og el er allerede etableret.

Vandkunst til
Trehøjepladsen i Knebel?

Netop sådanne søjler er fundet hos firmaet Gudnason Granit ApS i Give jvf. foto, som viser
størrelsesforhold og placering, som med et minimum af vedligeholdelse vil være et løft for byen på
den nævnte plads, der eksempelvis kunne navngives Trehøjepladsen. De mange turister såvel som
fastboende og potentielle tilflyttere vil blive ganske oplivet ved synet af netop en sådan vandkunst,
der signalerer både liv og stabilitet, og hvor farverne i søjlerne skifter med vejrliget.
Der vedlægges en kort privat videosekvens, som yderligere belyser vandkunsten.
Som bilag vedlægges tilbud på søjlerne fra Gudnason Granit, ApS i Give.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
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