Til Søgne kommune, Søgne formannskap ved ordfører Åse Røsstad Severinsen

Ad. Kommunal brygge i Prestebukta og båtplasser til fastboende i Ny-Hellesund
Krossnesveien ble utbygd i flere perioder for å forbinde Ny-Hellesund med fastlandet. Søgne
kommune var enstemmig i vedtak om å forbinde øysamfunnet til fastlandet med bro. I 1965
ble imidlertid broplanene til Monsøya over ”Springdansen” skrinlagt av fylket
Det var offentlige penger til broprosjektet på konto og disse ble overført til kommunen.
Kommunen brukte midlene til å kjøpe grunn fra grunneier, og bygde den kommunale brygga.
Brygga var en kompensasjon for at broplanen ble skrinlagt. I mangel av fastlandsforbindelse
skulle fastboende i Ny-Hellesund få tilgang til brygga i Prestebukta, og veien skulle få et
naturlig sluttpunkt.
Sluttføringen av veien og bygging av brygga ble ferdig i 1979
Lenge var det usikkerhet om bruken av brygga, ettersom tidligere grunneier begynte å leie
ut private båtplasser på den kommunale brygga. Dette forholdet ble tatt opp av SV i
bygningsrådet i 1991. Daværende teknisk sjef bekreftet forsømmelsen, og den private
utleievirksomheten ble stoppet. Deretter begynte fastboende i Ny-Hellesund igjen å bruke
brygga slik det var forutsatt.
Brygga ble etter hvert benyttet av hytteeiere og trafikken ble stor i sommerhalvåret. Forum
for fastboende tok dette opp med kommunen i brev.
Svar på dette kom i brev fra Søgne kommune 11. 02.2002(snr.02/00170 – 2 Lnr 1537/02 /
ark 102 /AHA)
I dette brevet tas problemstillingen opp, og vi møtte forståelse for at båt- og
parkeringsplasser ved brygga ble reservert fastboende. Kommunen skiltet høyre side av
brygga med skilt ”reservert fastboende i Ny-Hellesund”, samt at det ble skiltet for parkering
av 4- 5 biler på parkeringsplassen nær brygga.
Senere fikk vi etter henvendelse til kommunen satt opp en lysstolpe , slik at vi kunne komme
trygt opp og ned i båter i mørket.
Søgne kommune har også fulgt opp ved henvendelser og fått fjernet ”fremmede” båter som
er blitt henlagt her i lang tid.
Det var en enkel og velfungerende tilrettelegging av infrastruktur for å kunne bo fast på
øyene i Ny-Hellesund.
På bakgrunn av dette er det derfor med god grunn vi mener at kommunen har vært fullt ut
klar over fastboendes bruk og antall båtplasser på området samt at vi fritt kunne benytte
disse båtplassen i Prestebukta.
Derfor ble vi mildt sagt forundret da vi nylig oppdaget at kommunen hadde solgte disse
båtplassene til Repstad Eiendom allerede i februar, uten at vi var informert om dette, eller at
kommunen på forhånd hadde tatt kontakt om saken. Svaret på vår henvendelse kom fra

kommunen ved Jahn Stay som slår fast vedtaket men gir ingen åpning for å finne en
løsning.(ref.2007/1089, 17.08.2012)
Pr. i dag er det mellom 4 og 5 faste brukere av båtplassene i Prestebukta. Det handler om å
komme til jobb og barnehage, og ellers vanlige gjøremål man må til fastlandet for å få gjort.
Det sier seg selv at den foreslåtte 3 timers liggetiden, ikke er forenelig med å komme frem og
tilbake på jobb. I Høllen er det ikke plass til flere på den avsatte del til fastboende der.
Vi har forståelse for at salget er gjort, og at det ikke kan gjøres om.
Vi har imidlertid et forslag til løsning og ønsker å presentere det og diskutere dette på et
møte med ordfører så snart som mulig.
Vårt forslag til en ny bryggeløsning er tilsvarende antall meter, som avmerket på vedlagte
kart. Arealet er regulert til offentlig brygge i gjeldende reguleringsplan og ligger på
kommunens eiendom. Det står i dag en enkel pir i tre ut i sjøen på dette arealet, denne er
satt opp for å få sauer som beiter på øyene over på en lekter når de skal flyttes. Den
foreslåtte løsningen innebærer at denne piren fjernes, og at ny bryggeløsning også kan
benyttes når det skal fraktes dyr inn og ut fra fastlandet.
Den foreslåtte løsningen til ny brygge for de fastboende ligger utenfor det området der
Repstad prosjekterer småbåthavn, men innenfor området som skal mudres. Det er i dag
stablet steiner og delvis støpt der, så det vil enkelt kunne bygges en brygge i tre, når det er
mudret i forkant.
Vi ser frem til å legge frem, og diskutere denne løsningen med kommunen.
Vi håper på en god dialog. Dette er av stor betydning for at det fortsatt skal være fast
bosetting i Ny-Hellesund.
Vi tar kontakt med ordfører for å be om et møte om kort tid.

14.09.2012
Vennlig hilsen
Forum for fastboende i Ny-Hellesund,

ved Ingrid Juell Moe
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Kopi: 'Maria Kielland Krag'; 'Peder Johan Pedersen'; 'Arne Haukom'; 'Kari Haukom'; 'Mona Ertzeid Opsahl'
Emne: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H

Til ordfører Åse Røsstad Severinsen og teknisk sjef, Dag Arntsen
På bakgrunn av brev sendt fra forum for fastboende i Ny-Hellesund om forslag til allmenning for fastboende
i Ny-Hellesund i Prestebukta, ber vi om et møte for å snakke nærmere om dette forslaget. Vi ber om møte
med ordfører og teknisk sjef, evt også en befaring.
Vedlagt tidligere sendte brev.
For oss passer mandager og torsdager best på dagtid.
Mvh Ingrid Juell Moe.
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