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Fra: Dag Arntsen[Dag.Arntsen@sogne.kommune.no]
Dato: 03.10.2012 15:24:17
Til: Postmottak
Tittel: VS: Re: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H

Fra: Åse R Severinsen
Sendt: 3. oktober 2012 13:24
Til: Dag Arntsen
Emne: VS: Re: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H
To.
Åse Severinsen
Fra: Mona Ertzeid Opsahl [mailto:monaertz@online.no]
Sendt: 28. september 2012 21:21
Til: Åse R Severinsen; Helge Andresen
Emne: Fwd: Re: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H

Syntes det er viktig for dere å vite hva som skjer i saken derfor sender jeg dette som en orientering til dere.
Med vennlig hilsen
Mona Ertzeid Opsahl
-------- Opprinnelig melding -------Emne:Re: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H
Dato:Thu, 27 Sep 2012 18:56:33 +0200
Fra:Mona Ertzeid Opsahl <monaertz@online.no>
Til:Maria Kielland Krag <mk.krag@online.no>
CC:Ingrid Juell Moe <juellmoe@online.no>, 'Torbjørn Opsahl' <hellesund@hotmail.com>, 'Arne Haukom' <arne.haukom@kts.va.no>, 'Kari Haukom'
<kahaukom@online.no>, 'Harald Øvrevik' <kariogharald@gmail.com>, 'Peder Johan Pedersen' <peder@doebla.no>, Morten Opsahl <Morten.Opsahl@hioa.no>
For meg er det helt avgjørende å kunne komme til land i Prestebukta for
å komme til jobb og studier.
Syntes kommunen må si hvor vi kan legge til når en offentlig brygge
stenges på denne måten.
Mona

Den 27.09.2012 11:31, skrev Maria Kielland Krag:
> Hei dere,
>
> har akkurat snakket med Repstad eiendom ang Prestebukta. De kunne si følgende:
>
> - Prestebukta skal stenges en periode i løpet av høsten for mudring. Jeg sa det er veldig viktig for oss å få beskjed om når og hvor lenge, dette sku
>
> - Jeg ba om et kart som viser området som skal mudres, og informerte om vår ide til ny brygge for de fastboende.
>
> Gir dere beskjed med en gang jeg vet mer,
>
> Maria
>
>> From: Ingrid Juell Moe [juellmoe@online.no]
>> Sent: 2012-09-24 13:02:10 MEST
>> To: 'Maria Kielland Krag' [mk.krag@online.no], 'Mona Ertzeid Opsahl' [monaertz@online.no], 'Torbjørn Opsahl' [hellesund@hotmail.com], 'Arne Haukom'
>> Subject: VS: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H
>>
>> Til orientering.
>>
>> Mvh Ingrid
>>
>>
>>
>> Fra: Åse R Severinsen [mailto:Aase.Severinsen@sogne.kommune.no]
>> Sendt: 24. september 2012 12:37
>> Til: Ingrid Juell Moe
>> Kopi: Dag Arntsen; Kim Høyer Holum
>> Emne: SV: Prestebukta. Båtplasser fastboend e i N-H
>>
>>
>>
>> Hei.
>>
>> Vi har mottatt brev fra forum for fastboende i Ny ? hellesund, samt mail ang
>> saken fra andre beboere i Ny ? Hellesund. På bakgrunn av mail og brev som
>> er kommet, vil formannskapet bli orientert den 17. oktober 2012. Etter at
>> formannskapet er orientert, vil det eventuelt bli tatt initiativ til et møte
>> der alle fastboende i Ny ? Hellesund vil bli invitert.
>>
>>
>>
>> Mvh
>>
>> Åse Severinsen
>>
>>
>>
>>
_____
>>
>> Fra: Ingrid Juell Moe [mailto:juellmoe@online.no]
>> Sendt: 24. september 2012 11:08
>> Til: Åse R Severinsen; Dag Arntsen
>> 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
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

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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