MEDLEMSINFORMASJON JULI 2021
Styret informerer om status og ønsker en tilbakemelding om framtidig plassbehov.

Bryggeutvidelsen som har pågått siden 2016 må sies å ha en trang fødsel, status i
øyeblikket er at en anke er hos Statens Sivilrettsforvaltning til behandling.
Det videre arbeid med utvidelsen.
Styret forsetter arbeidet med å få utvidet brygga innenfor det arealet som er avsatt i
Kommunedelplanen for nordre Frogn.
Dette arbeidet påbegynnes parallelt med at vi venter svar fra anken som er levert og
nye behandlinger i Frogn kommune.
Plassbehov ved utvidelse av bryggen.
Vår nuværende søknad er basert på en utvidelse av et antall bredere plasser enn
dagens standard, som følge av bredere båter og bokførte ønsker om bredere plass
ved utskiftingen av brygga i 2015, samt nye registrerte ønsker om plass med større
bredde etter 2015.
Søknaden er også prosjektert med en brygge med muligheter for justerbare plass
bredder, som vil kunne gi en viss fleksibilitet og et antall nye plasser.
En utvidet plass vil bety et tilleggsinnskudd basert på netto kostnad for utvidelsen.
Styret ønsker derfor en tilbakemelding fra medlemmene, både de som har plass i dag
og de som venter på plass, om ønske/behov for plass størrelse.
Vennligst ta stilling til følgende alternativer.
NB! Alle nye plasser er med gangbar utrigger, m (meter) -angivelse er brutto,
gangbar utrigger reduserer netto lysåpning med ca. 35 cm.
For dagens innehavere av fast plass:
 Ønsker INGEN endring, dagens plass er tilstrekkelig
 Ønsker større plass
fra 2,0m. til 2,5.m (med gangbar utrigger).
 Ønsker større plass
fra 2,5m. til 2,75m.
 Ønsker større plass
fra 2,5m. til 3,0m.
 Ønsker større plass
fra 3,0m. til 3,5m.
For tildeling av NYE plasser (de som ikke har plass i dag):
 Ønsker IKKE plass ved denne utvidelsen.
 Ønsker 2,5m.
 Ønsker 2,75m.
 Ønsker 3m.
 Ønsker 3,5m.
NB! Dette er en spørreundersøkelse og gir ingen bindende trett til ønsket båtbredde.

Fint om svar på dette kan sendes tilbake så snart som mulig
og senest 15. august d.å.
Med vennlig hilsen
Styret i Solbukta Båtforening
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