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Vedrørende avtale om bygging av brygge i Prestebukta for fastboende i Ny-Hellesund

Vi viser til tidligere korrespondanse og samtaler i forbindelse med ovennevnte. I møte
05.06.2013, sak F-74/13, fattet formannskapet følgende enstemmige vedtak:
Etter en samlet vurdering finner formannskapet å kunne inngå en avtale med «NyHellesund Bryggesameie, Prestebukta» om etablering av brygge i Prestebukta i
Søgne for de fastboende i Ny-Hellesund basert på rådmannens forslag av
05.02.2013. Det forutsettes at vedtektene for sameiet endres i tråd med
forutsetningene for avtalen.

Vi kan ikke se å ha mottatt bekreftelse fra Ny-Hellesund Bryggesameie på at man er
villig til å inngå en avtale med kommunen basert på formannskapets vedtak. Det er
derimot kommet en e-mail datert 15.06.2013 undertegnet «for fastboende og
bryggesameiet» av Ingrid Juell Moe og Kari Øvrevik hvor det sies at «uten sikre
parkeringsplasser er det uaktuelt å investere i brygga».
Denne mailen til ordføreren resulterte i følgende vedtak i formannskapet 18.06.2013
(sak F-86/13):
Det avmerkes 2 parkeringsplasser i Prestebukta for fastboende på øyene. Dette er et
midlertidig tiltak fram til parkeringsplass for båteiere er åpnet.
Med dette vedtak avsluttes saken om parkeringsplasser og båtplasser i Prestebukta.

Ingen av formannskapets vedtak gir anvisning på faste, merkede parkeringsplasser.
Under henvisning til utsagnet om at «uten sikre parkeringsplasser er det uaktuelt å
investere i bygga», ber vi om en bekreftelse på om bryggesameiet er villig til å inngå
en avtale med kommunen om rett til å anlegge ei brygge i Prestebukta slik denne er
formulert i forslag av 05.02.2013. Vi ber også om å få bekreftet at vedtektene for
bryggesameiet er, eller vil bli, endret i tråd med forutsetningene i avtaleforslaget av
05.02.2013.
Vi ber om et skriftlig svar innen mandag 24. februar 2014.
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