Arne Lindbach
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Rune Aslaksen
torsdag 26. januar 2017 08.18
Kari Tennefoss
VS: Golnes grendehus

hei
Videresender kommentarer til ordfører og styreleder ang salget av grendehuset
mvh
Rune Aslaksen
Daglig leder
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
Tlf 789 42453
Mob 466 28910

Fra: Tore Skogly [mailto:tskogly@gmail.com]
Sendt: 25. januar 2017 18:47
Til: Hans J. Bønå; Jens Betsi; Rune Aslaksen
Emne: Re: Golnes grendehus

Hei,
Er helt enig med Hans-Jacob her.
Selv om kjøpesummen bare skulle bli 1 krone, betyr det titusener i reduserte kostnader for VKE, og dermed
også for Vadsø kommune.
En klausul om videresalg hadde kanskje også vært greit, men salget av Fossegrotta barnehage til Norild kan
kanskje brukes som mal?
Et salg av grendehuset må kanskje godkjennes av kommunestyret?
Mvh
Tore Skogly
ons. 25. jan. 2017 kl. 18.26 skrev Hans J. Bønå <Hans.J.Bona@vadso.kommune.no>:

Som jeg har uttalt tidligere så er det viktigste slik jeg ser det at vi blir kvitt driftskostnadene og
vedlikeholds ansvaret ved driften av dette bygget.
Så om det er kun kr. 1,- vi får for dette så er det slik.
Vi solgte for øvrig barnehagen i fossevegen også til IL Norild for kr. 1,- for noen år tilbake.
Men jeg synes kanskje det bør ligge en heftelse ved som kanskje til en viss grad hindrer Golnes grendelag
å selge dette for eksempel til markedspris de nærmeste 10 årene.
I alle fall må det søkes inn en klausul om at det ikke gis bruksendring til f.eks boligformål de nærmeste
årene.
Hva tenker dere om noe slikt?
Mvh
Hans-Jacob Bønå
-----Opprinnelig melding----Fra: Rune Aslaksen
Sendt: 25. januar 2017 13:21
Til: Jens Betsi <Jens.Betsi@vadso.kommune.no>; Hans J. Bønå <Hans.J.Bona@vadso.kommune.no>
Kopi: 'Tore Skogly' <tskogly@gmail.com>
Emne: VS: Golnes grendehus
1

Hei
Da har vi fått henvendelse fra bygdelaget i Golnes.
Ka tenker dokker om en slik overføring?? Eller bør vi gå på det åpne markede for salg??
mvh
Rune Aslaksen
Daglig leder
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
Tlf 789 42453
Mob 466 28910
-----Opprinnelig melding----Fra: Golnes Og Omegn Bygdelag [mailto:golnesbygdelag@gmail.com]
Sendt: 25. januar 2017 11:40
Til: Rune Aslaksen
Emne: Golnes grendehus
Hei takker for en hyggelig tlf samtale. Her kommer en søknad som du kan legge fram for ordføreren, så
håper vi at det lar seg gjøre med kjøp av Golnes grendehus.
Mvh Marianne Ongamo
Styreleder
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