Side 1 av 2

Fra: Dag Arntsen[Dag.Arntsen@sogne.kommune.no] Dato: 24.09.2012 07:41:24 Til: Postmottak
Tittel: VS: SV: båtplasser i prestebukta

Fra: Kari Haukom [mailto:kahaukom@online.no]
Sendt: 23. september 2012 19:48
Til: Dag Arntsen
Emne: Fwd: SV: båtplasser i prestebukta

Hei
Vi vil gjerne melde fra om at vi jevnlig benytter fastboendes båt- og parkeringsplasser i Prestebukta
og håper ordningen med båtplasser og parkeringsplasser reservert for fastboende kan fortsette også
etter at utbyggingen av ny båthavn i Prestebukta er ferdig.
Med vennlig hilsen
Kari og Arne Haukom
Begin forwarded message:
From: "Ingrid Juell Moe" <ingrid@doebla.no>
Date: 19. september 2012 09.05.16 GMT+02.00
To: "'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>
Subject: SV: båtplasser i prestebukta
På bakgrunn av dette brevet ber jeg dere nå individuelt om å melde inn deres
behov for båtplass til den brygga som vi foreslår i Prestebukta.
Send en mail til
Dag.arntsen@sogne.kommune.no
Mvh Ingrid

-----Opprinnelig melding----Fra: Ingrid Juell Moe [mailto:ingrid@doebla.no]
Sendt: 18. september 2012 21:22
Til: 'Maria Kielland Krag'; 'Mona Ertzeid Opsahl'; 'Peder Johan Pedersen';
'Arne Haukom'; 'Kari Haukom'; 'Torbjørn Opsahl'
Kopi: 'kariogharald@gmail.com'
Emne: båtplasser i prestebukta
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.
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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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