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Dato: 

Klokkeslett 

Sted: 

09062021 

 

Via epost 

  

Saksliste:  
Sak 73/74-21 1. på ventelista, Jøran Grande med familie har takket ja til plass 55 

2. på ventelista, Line Uhre har solgt campingvogna si og ønsker ikke lenger å 

stå på vent. 

3. på søkerlista, Hege Johannesen er forespurt om de ønsker plass 32 og har 

takket ja til denne plassen. De er gjort oppmerksom på at plassen her cityvann 

og at et gebyr på 3000,- kroner ekstra for etablering vil tilkomme. 

 

Vi hadde ingen interne søkere på disse plassene. 

 

Vedtak. 

« Styret har den 10. juni 2021 behandlet to saker gjennom Epost 
behandling og kommet frem til følgende vedtak: 
 
Sak nr. 73-21: 
Plass nr.  55 tildeles Jøran Grande med familie, Styret er enig med 
plasskomiteen, og godkjenner søknaden om plassering av platting og 
spikertelt, som søkt. Plasskomiteen må kontrollmåle avstander, før 
plassleier kan etablere seg med platting og telt. 
 

Sak nr. 74 – 21 
Plass nr.  32 tildeles Hege Johannessen. Plassleier må dersom det 
ønskes plassering av platting og telt, søke om dette på ordinær måte. 
Plassleier er gjort kjent med at det er ett ekstragebyr på kr. 3000.- for 
Cityvann , som kommer i tillegg til ordinær plassleie.» 
 

 

 

Sak 75-21 Søknad om spikertelt og platting på plass 55. 

Plasskomiteen innstiller til at søknaden godkjennes. Det søkes om å snu 

plassen 180 grader. Arealmessig vil ikke dette ta mer plass enn den platting og 

spikertelt som står der pr i dag. 

Det tas forbehold om at plasskomiteen må foreta kontrollmåling på avstander, 

før ny plassleier etablerer seg. 

 

Vedtak. 

Plasskomiteen må kontrollmåle avstander, før plassleier kan etablere seg med 

paltting og telt 
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