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Fra: Åse R Severinsen[Aase.Severinsen@sogne.kommune.no]
Dato: 19.09.2012 09:52:44
Til: Jahn Arild Stray; Dag Arntsen; Postmottak
Tittel: VS: båtplasser i prestebukta
TO.
Åse S
Fra: Mona Ertzeid Opsahl [mailto:monaertz@online.no]
Sendt: 19. september 2012 07:21
Til: Helge Andresen; Åse R Severinsen; Morten Opsahl
Emne: Fwd: båtplasser i prestebukta

Jeg sender dette til dere som orientering.
Jeg skjønner ikke at det er mulig!!
Med vennlig hilsen
Mona Ertzeid Opsahl
-------- Opprinnelig melding -------Emne:båtplasser i prestebukta
Dato:Tue, 18 Sep 2012 21:22:26 +0200
Fra:Ingrid Juell Moe <ingrid@doebla.no>
Til:'Maria Kielland Krag' <mk.krag@online.no>, 'Mona Ertzeid Opsahl' <monaertz@online.no>,
'Peder Johan Pedersen' <peder@doebla.no>, 'Arne Haukom' <arne.haukom@kts.va.no>, 'Kari
Haukom' <kahaukom@online.no>, 'Torbjørn Opsahl' <hellesund@hotmail.com>
CC:<kariogharald@gmail.com>
Maria var på kommunen og ble gjort oppmerksom på dette brevet , som det ikke
hadde kommet svar på.
Jeg må bare ta det på min kappe. Dette brevet må ha gjemt seg inne i en
avis, eller et eller annet. Jeg har ikke sett det før jeg fikk det fra Maria
i dag.
Men det endrer ikke på innholdet og forslaget i det brevet vi sendte til
kommunen i går.
Jeg skrev følgende til Dag Arntsen angående dette:
I dag ble jeg kjent med et brev som ble sendt fra rådmannen 13.09.2011
vedrørende båtplasser i Prestebukta for fastboende.
Dette brevet har jeg dessverre oversett. Det må ha kommet bort da jeg hentet
posten, og det er jo svært beklagelig.
I dette brevet bes de fastboende om å melde inn behov for båtplasser.
Ettersom jeg har oversett eller mistet dette brevet har heller ingen fått
beskjed om å melde inn behov.
Det beklager jeg.
Likevel mener jeg det har vært godt kjent i kommunen at vi er noen faste
brukere av Prestebukta, 5-6 mindre båter.
Og vårt forslag til løsning av nye båtplasser på brygga som ble sendt i går
med kartskisse , regner jeg med vi kan få en god dialog på.
Mvh Ingrid Juell Moe
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SØGNE KOMMUNE
Rådmannen
Forumfor fastboendei Ny-Hellesundv/ Ingrid Juell Moe
Ny-Hellesund
4640Søgne

Deresref:

Vår ref:
Saksbehandler:
2007/1089-26630/2011 DagArntsen

Arkivkode:
P23

Dato:
13.09.2011

Svar - Informasjon om hvordan båtplassertil fastboendei NyHellesund blir ivaretatt
Visertil brev/mail.
Et privat firma byggerut småbåthavna
ettervedtattreguleringsplani Prestebukta.Rammetillatelse
ble gitt i september2010og igangsettingst
illatelse23.08.11.I tidligerebrevfra kommunentil dere
ble detopplystat ”andre” kansøkeom å gjennomføretiltak i henhold til reguleringsplanen.
Det har ikke værtutarbeidetny bebyggelsesplan
eller reguleringsplani forbindelsenmedsøknaden
om byggetillatelseslik at detikke harværtnoenny offentlig planprosess.
Ettervedtattreguleringsplanfor Prestebuktaer detavsattet områdefor garasjersom harværttiltenkt
fastboendepåøyene.Arealetdergarasjeneer plasserter eid av FredrikAaraas,og kanbyggesut
etteravtalemedgrunneier.Kommunenhar grunnsomskal inngåi utbyggingenav båthavna,og det
vil bli forhandlingermellom kommunenog utbyggerom det.Slike avtalerskalgodkjennesav
formannskapet.
Hvis fastboendeskalfå tilgang til båtplasservia kommuneni Prestebukta,børdetavklarespåhvilke
vilkår detskalskje.Vi ber om at deretar kontaktmedadministrasjonenfor å drøftemulige modeller.

Med hilsen

DagArntsen
plansjef

Kopi til:
JahnA. Stray

Postadresse:
PB 1051
4682Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien1
4682Søgne

Telefon: 38055555
Telefaks: 38055516
Direktenr:48105 277

Epost: postmottak@sogne.kommune.no
Web:
www.sogne.kommune.no
Org.nr: 964967091MVA

