Nyhetsbrev 2019-12-12 till köande för båtplats i Gårda Brygga Ekonomiska Förening
Faktura på köavgiften för 2020
Inom några dagar kommer fakturorna för köavgiften 2020 att skickas ut till alla köande med e-post.
Erfarenhetsmässigt får flera av er inte fakturorna pga. ett effektivt skräppostfilter - i synnerhet om eposten går till jobbet. Om du inte fått fakturan senast 20/12 ber jag dig kontakta vår kassör Ulf
Magnusson via adressen hamnengbef@gmail.com för att du inte skall missa betalningen.
Vill du lämna kön är jag tacksam för besked till krister@egner.se.
Pirförlängningen
Undrar du hur det går med pirförlängningen? Som du säkert sett eller hört fick vi den 19 maj tillstånd
av Mark- och miljödomstolen att genomföra förlängningen. Några närboende överklagade på
sensommaren vår bygglovsansökan, men bygglov och uppstarttillstånd gavs av Byggnadsnämnden i
Kungsbacka den 13 november. Bygglovet vinner dock inte laga kraft förrän 4 veckor gått efter
publiceringen i Post- och Inrikes tidningar den 25 november, dvs på juldagen. Om någon senast 25
december överklagar Byggnadsnämndens beslut avgörs frågan av Länsstyrelsen. Att notera är att de
överklaganden som kom in före Byggnadsnämndens beslut gällde frågor som redan är avhandlade i
miljödomen, dvs högsta instans.
Entreprenören för pirförlängningen är beredd att direkt efter trettonhelgen påbörja arbetet om
ingen överklagar bygglovet eller Länsstyrelsen avgjort ev. överklagande till vår fördel.
Vill du följa pirprojektet kommer vi fortlöpande att informera med text och bild på vår omgjorda
hemsida: https://www.gardabrygga.se/hamn/nyheter.php
Önskemål om hyra av andrahandsplatser 2020
När vi fått det slutliga tillståndet klart att genomföra pirförlängningen kommer planeringen av den
”nya hamnen” att ta fart på allvar. Längs pirförlängningen kommer under våren att anläggas ca 10
nya platser och vi kommer att göra om en del av våra minsta platser (som vi har för många av) till
större. Totalt kommer det därför inte att bli fler platser i hamnen än tidigare. Några av våra
nuvarande båtplatsägare har aviserat att de vill sälja sina platser. Efter omflyttning av ett antal
nuvarande båtplatsägare (många vill ha större platser) kommer vi att erbjuda ca 15 av er med längst
kötid att köpa en båtplats i hamnen.
Efter omflyttningar och ägarbyten vet vi inte hur många andrahandsplatser som kommer att vara
tillgängliga nästa år, men vi har redan fått besked om några platser som skall hyras ut. Fördelningen
av tillgängliga andrahandsplatser kommer förhoppningsvis att kunna påbörjas i slutet av februari.

Lämna besked på e-postadressen andrahandsplats2020@gardabrygga.se om du är
intresserad av att hyra en andrahandsplats 2020 och i så fall hur bred platsen behöver vara.
Ange gärna vilken båt (fabrikat och modell) du har så kan jag hämta exakta mått för båten på nätet.

God jul och Gott Nytt År!
Krister Egnér
Hamnföreningen

