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LEDER:   
et er ikke mye nytt når 
det gjelder en frem-

tidig, ny båthavn ved Mosse-
veien 211 – 213. Fremdeles 
ligger saken hos 
Friluftsetaten (som for øvrig 
holder på med en stor 
omorganisering). På et møtet 
som ble avholdt mellom 
ledelsen i Friluftsetaten og 
Småbåtutvalgets arbeids-
utvalg, kom det klart frem at 
man vurderer området i lys 
av de innspill som har 
kommet. Innspillene er stort 
sett kommet fra bydelsut-
valget og interessenter innen 
bydelen. 

måbåtutvalget hadde til 
hensikt å avholde 

møter med de samme 
interessenter når utredningen 
fra Friluftsetaten forelå. 
Imidlertid kom disse oss i 
forkjøpet med å diskutere 
småbåthavnen før vi fikk 
holdt møtene. Det var klart 
en uheldig løsning, spesielt 
fordi vi også hadde vurdert, 
og tatt inn flere av de 
momentene som kom frem 
fra bydelsutvalget. For å 
oppsummere saken, så har 
de forskjellige interessentene 
tatt frem forslag som lå i 
utredningen fra mai 2000: 
Området skulle være 
tilgjengelig for allmenheten, 
det skulle være mulig å drive 
andre typer attføring og 
friluftsaktivitet som 
kajakkpadling etc. I denne 

situasjonen, virker det som 
om Friluftsetaten ikke riktig 
vet hvilket ben de skal stå 
på. 

ydelsutvalgets forslag 
til løsninger, dersom 

alle skal tas med, vil nærmest 
gjøre det umulig å drive 
småbåthavn med et tilbud til 
for eksempel padlere og 
seilere ved siden av. Da blir 
situasjonen at Mosseveien 
211 – 213 blir en eller annen 
form for aktivitets- og 
opplevelsessenter som må 
finansieres med kommunale 
midler, og mange av dem. 
Vårt forslag hadde i hvertfall 
gitt et tilbud til båtfolket og 
en del andre, uten at det 
hadde kostet kommunen noe 
i løpende omkostninger. 

det hele er det imidlertid 
antydning til noe posi-

tivt, nemlig at man vil se på 
vår tilværelse i Paddehavet 
på nytt. Nå har jo både 
parkeringsplass og ekstra 
brygger, vært oppe i både 
byutviklingskomite og 
bystyre før uten et 
tilfredstillende resultat for 
oss. Men, det har vært 
hestehandel før i 
Paddehavet, kanskje det er 
vår tur til å få litt uttelling 
denne gangen? 

Tildeling av 
brygger 
Sommer-03: 

i er nå klar med listen 
over hvem som har 

fått plass denne sommeren. 
Listen ligger som vedlag til 
denne utsendelsen, og 
meningen er at vinterhavnen 
blir fraflyttet senest 
palmesøndag (med værfor-
behold) slik at de som setter 
ut båter i løpet av påsken, 
kan seile rett inn på riktig 
plass. 
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