I

:..:

r1

L:.I

D,ki, ,,,.,,,.

,,,,,,,._

9)
38/275- KLAGE POA
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POLITIKERE

Bjarne Skådel
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' Jarle Nilsen, ordfører, Åkrahamn
Susan Borg, Skudeneshavn
Einar Endresen,

Jeg sender dere dette likelydende brev fordi jeg har fått et problem opp mot byråkratene i Karmøy
Kommune. Jeg vil på denne måten belyse det overfor de politikerne jeg føler jeg kjenner litt.
For en tid tilbake overtok jeg et lite stykke, gnr 38, bnr 275 nede ved «søre-sjøen» på Syre. Jeg
fikk overta dette etter mine foreldre.
På dette stykket var det tram til etter 2000 en liten sjøbod på 10- 12 kvm, se vedlagte bilde.
Dette var i ordets rette forstand en bod. Uisolert, uten strøm, ei heller vann verken inn eller ut. Det
er ikke veg, men en går på en oppbygd steinborg de få meterne fra sjø-vegen. Den ble brukt til å
sette inn noen teiner, henge opp et garn o.l.
Det er båtstø som lå helt inntil sjøbod-veggen. Det er også mulighet for å trekke en robåt opp på
land i enden av båtstøen.
Boden ble rasert, totalt ødelagt av en storm og restene ligger delvis i strandkanten fremdeles.
Far gjorde ikke noe med dette den gang. Han hadde ikke noe behov for boden da han hadde
tilgang til sjøhus annet sted på sin eiendom.
Min tanke da jeg overtok var at jeg kunne få tilbakeføre området, og sette opp boden igjen slik
den hadde vært. Jeg tok kontakt med teknisk etat og ble godt mottatt, ble forklart at det var bare
å sette i gang å søke. Det ville koste meg noen kroner og slik saksbehandleren så det ville jeg ikke
komme til å få dette godkjent. Det var gått for lang tid siden den ble rasert til at det var mulig å
bare bygge den opp igjen. Jeg framholdt at jeg jo ikke kunne søke om dette før jeg var eier av
området.
Kort fortalt så søkte jeg og la ved flere fotos som viste tidligere bod, tegninger, nabovarsel, m.v.
Forøvrig var det ingen av naboene som hadde i mot dette, tvert om, de syntes det hadde vært
kjekt om sjøboden som «alltid hadde st&tt der,» ble satt opp igjen.
Søknaden ble sendt i mars og det endte med at jeg nå i sommer fikk avslag, men med
klagemuligheter. Jeg har selvsagt sendt klage, men blir levnet uhyre liten sjanse for å lykkes.
Jeg er kjent med at området er såkalt NLF område, men har vært brukt til opplag av små robåter
og sjøboder i mange hundre år før begrepet NLF ble innført. Tidligere stod det minst tre andre
sjøboder i samme området, men den siste falt sammen da jeg var guttunge.
Jeg trodde ikke på noen måte at systemet skulle fungere slik at en ikke skal få anledning å
tilbakeføre noe som naturkreftene har ødelagt.
Ber vennligst om at De ser litt på problemstillingen.
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