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HYTTÅ PÅ BERSAGEL

Gode hyttenaboer,
Jeg føler at jeg må henlede oppmerksomheten til min hjemmeside, og særlig den delen som
omhandler «Hyttå på Bersagel», http://www.mitsem-blogg.com/421514040, og til noe av
innholdet der.
Flere av dere har mer eller mindre direkte bedt om å få slippe flere brev fra meg. Det er da
også mer lettvint for meg å vise til hjemmesiden og innholdet der.
Det siste som er lagt inn er mitt brev av 22. juli 2019 til Sandnes kommune, v/rådmann Bodil
Sivertsen, der jeg nok en gang anmoder kommunen om å frafalle forbeholdet om å trekke
tilbake tillatelsen av 11. mars 2013 til installasjon og bruk av Minivac renseanlegg på vår
festetomt. Jeg har i brevet til Sandnes kommune gjort oppmerksom på at de øvrige hytteeiere
vil bli informert på denne måten om vår anmodning til kommunen, med oppfordring om å ta til
motmæle hvis dere er uenige i dette.
Det er fortsatt ubegripelig for meg at dere nærmest ber om at kommunen skal se bort fra at
reguleringsplanen for deres hytter inneholder tillatelse til gråvannsledning, Gråvannsledning kan
i dag benyttes for avløp fra minirenseanlegg, når det gir en rensegrad som er nærmere fastsatt
i regelverket.
Sist jeg tok det opp muntlig med en av dere, ble det vist til at vedkommende (og de andre
hytteeiere) føler seg forpliktet overfor Ingeniør Jacob Aarsheim AS til å gjennomføre
prosjektet. Det kan være grunn til å innhente uavhengig juridisk råd om det, hvis Ingeniør
Jacob Aarsheim AS har ledet dere i en ufornuftig retning, slik jeg mener!
Mitt hovedpoeng er at jeg håper å slippe og måtte bruke flere hundre tusen kroner på noe jeg
allerede har.
Min hjemmeside inneholder ellers ting som kanskje kan være av betydning for alle hytteeierne.
Dokument 20180220 inneholder en veibeskrivelse med kart fra Stavanger til hytta, som det
kanskje kan være praktisk å vise til når man venter gjester eller håndverkere.
Mot slutten av hjemmesiden finner man lydfilen med Aslaug Tønnesens uforlignlige sang om
«Hyttå på Bersagel». Teksten på sangen finner man også her, samt et noteark for de som
gjerne vil ha det.
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Jeg viser også til «20000614 Hustavle.pdf», som inneholder råd om hvordan man best mulig
sikrer sine interesser hvis man kommer opp i en konflikt.
Jeg har ellers funnet det praktisk å ta inn forskrifter og lover som kan være av betydning for
ting som har vært diskutert, eller bør diskuteres, for våre hytter på Bersagel.
Med vennlig hilsen

Pål Mitsem
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