Da er samlingen på Sørbudal overstått.
Takk for flott oppmøte alle sammen, og takk til den av dere som ordnet med været !!
Her setter jeg opp stikkord på hva som ble tatt opp :
Informasjon om meg og om selve gårdens opprinnelse. Litt om foregående historie frem til
det endelige kjøpet. Finansiering av det som planlegges for eiendommen. Reguleringsplanprosessen, plassering og omfang. Brygge/havn på gården og opplag. Litt om Fie Bil og Båt.
Brygger i Kvernkilen. Mine muligheter få til å få samordnet dette gjennom uselvisk
samarbeid og felles planlegging. Jens Vestli fra Vesterbukt hytteforening sa noen ord om
blandt annet dette. Eskelands fulgte opp og fortalte kort om muligheter for Ishus-tomta.
Vei : ny tid krever ny plan. Opprusting til dagens standad kan være aktuelt, så dette skal vi
sette opp noen retningslinjer for. Ta hensyn til beboere og brukere. Reduser bruk av bil om
mulig og hold en fornuftig hastighet. 20km/t er foreslått.(anmodning- ikke noe krav) Meld fra
om arbeid i området og innhent tillatelse. Dette gavner mest dere selv, og ikke meg. Ikke
omsøkte prosjekter og veier tas med i ny reguleringsplan slik at dette kan forsøkes godkjent i
en helhetlig plan. Her må vi samarbeide. Mye står og faller på om det godkjennes et forslag til
regulering og mange har mye å vinne på at dette går igjennom. Reguleringsarbeid er både
svært dyrt og svært krevende, og det gjennomføres en rekke forhandlinger. Felles løsninger er
nøkkel til gode løsninger og sosialt riktig fordeling av kostnadsbyrden.
Det er dere som er de tunge brukerne i området og jeg poengterte at det er veldig flott å ha
dere med på utformingen av det som trenger forandringer.
Thor Arne Prøis og Inge Olerud er valg til interimstyre sammen med meg som grunneierrepresentant, og vi skal opprette et styre for hyttebrukere og vei/parkeringsbrukere. Det aner
meg at det kan bli tråder inn i bryggelaget Olinda også.Det kommer mer om hvordan dette
organet skal fungere, men i første omgang vil det trolig være mitt innspill til kommuneplanen som det skal tas stilling til og som vi kan jobbe med.
Senere på kvelden var jeg nede på Åkvåg og hørte på Arve Bø som holdt kosert. Det er avtalt
NY KONSERT samme tid samme sted (2. helga i juli i hagen til Tore) Hvem han tar med til
neste år vites ikke, men her er utvalget : Arve Bøe
Takk igjen for oppmøtet, og ha en strålende sommer videre !!

