Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no] Sendt: 01.07.2016 10:52:51 Til: Torkjell Tofte; Kim Høyer
Holum Kopi: Postmottak; Egel.Terkelsen@nov.com Tittel: VS: Vi trenger ordførerens hjelp
Hei
Viser til samtale
Kan du se om vi kan finne en båtplass til Røde Kors i sommer?
Så får vi evt heller få opp en sak om finansiering / betaling og evt vinteropplags løsninger som er relatert til
beredskap i Formannskap i august eller sept.
Kan du Torkjell høre med Tom Erik om hva de tenker?
Astrid
Fra: Administrativ Søgne [mailto:administrativ.sogne@varkh.no]
Sendt: 1. juli 2016 08:59
Til: Astrid Margrethe Hilde
Kopi: Søgne RKH; sogne@varkh.no; Søgne Røde Kors Lokalforening
Emne: Vi trenger ordførerens hjelp

Søgne Røde Kors har i ekstraordinært årsmøte 30. juni vedtatt å anskaffe en båt til bruk for Søgne Røde Kors i
vår beredskap og vårt ungdomsarbeid.
Vi kjøper en Pioner Multi til bruk for vår ungdomsgruppe RØFF (Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv) ‐ slik at vi
kan lære ungdommen riktig og trygg opptreden på sjøen i vår kystkommune, og ikke minst lære dem å bruke
skjærgården til friluftsliv.
I tillegg vil båten brukes i Hjelpekorpsets beredskap og øvelser ‐ samt at vi vil gå i dialog med legevakten om
bruk de gangene de har behov for en båt til transport av legevaktens personell uten å frakte dårlige
pasienter (til det brukes Søgne dykkerklubb i samarbeid med nødetatene).
Båten vil også brukes til forebyggende arbeid i skjærgården, bemannet med RØFF og Hjelpekorps
mannskaper.
For å få maksimalt utbytte av båten søker vi ordføreren og det politiske miljøet om bistand til å låne
båtplass og lagringsplass til denne beredskapsbåten som også skal drive ungdomsarbeid i kommunen
vår.
Vi ønsker å disponere en plass i den kommunale havnen i Solta fra vår til høst, samt ha tilgang på
lagringsplass innendørs i Salemsveien vinterstid slik at båten på tilhenger er i god beredskap hele året. (se
vedlegg)
Vi vet at dette ikke er avgjørelser som kan tas av administrasjonen fordi vi ber om vederlagsfritt bruk ‐ og
fremmer derfor saken for ordføreren og det politiske miljøet i håp om at dere kan se med positive øyne på
vår søknad ‐ for å styrke beredskap og ungdomsarbeid i Søgne.
Vi ber altså ikke om penger ‐ men hjelp...
Håper på snarlig og positivt svar ‐ med de beste ønsker for en god og trygg sommer.
Vennlig hilsen
Tom Erik Dønnestad
Administrativ leder
Søgne Røde Kors Hjelpekorps
Telefon +47 906 67 689

Bilde av båten:
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