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TILBAKEBETALING: – NMK Harstad søker om å få tilbakebetalt tilsammen 126.000 kroner som er innbetalt for regulering
av Harstad Motorsportsenter.Arkivfoto.

NMK Harstad ber om å få
tilbakebetalt 126.000 kroner
av kommunen for reguleringsarbeidet som er gjort
i Grusholla.
Morten I. Jensen
mij@ht.no - 90962247

I et brev til Areal- og byggesakstjenesten ber styret i klubben om refusjon av reguleringskostnaden.
– NMK Harstad søker om å
få tilbakebetalt 3 x 42.000 kroner (126.000 kroner) som er
innbetalt for regulering av Harstad Motorsportsenter. NMK
Harstad har i dag et løpende
lån på disse pengene, skriver
«styret.»

Brukes til støyskjerming

Skal tette tanken

Klubben skal bruke pengene til
beplanting og støydempende
tiltak i skråning mot Åsegarden
leir.
– Disse pengene vil gjøre oss
i stand til å gjennomføre tiltaket raskere, heter det i brevet.
Tidligere i november skrev
motorklubben et annet brev til
kommunen. Her beklages det
at man har bygget før man
hadde innhentet tillatelse.

– Ved igangsettelse av reguleringssøknad ble vi etter hvert
klar over at klubbhus ikke var
omsøkt og godkjent til formålet i kommunen. Dette er arbeidet er nå igangsatt og byggesøknad vil foreligge Harstad
kommune innen rimelig tid.

– Viser til, for tiden, Harstads mest medieomtalte bygning/klubbhus som står i Åsegarden (Grusholla), i Harstad
Kommune. NMK Harstad vil
rette en stor beklagelse til Harstad kommune vedrørende ikke registrert bygning som er
oppført inne på vårt område,
står det i dette brevet.

– Det arbeides også med å
finne tilfredsstillende godkjenning i forhold til dette med tett
avløpstank og godkjent deponering. Samt godkjent påkobling av vann. Vi håper Harstad
kommune aksepterer beklagelsen og gir klubben mulighet
til å fremskaffe nødvendige dokumentasjoner slik at vi alle
kan få dette i rette former.
Også dette brevet er underskrevet «styret» i NMK Harstad.

@?£@@:C

Anhii^a
aZkZ

:i`_³``Zc[gV;dXjhZgdeeh`g^[iZc
eYZi\dYZa^k#9j[ganhii^aaZkZ
YZi]Zaiji!cniZYZi!^ck^iZgZd\
heVcYZgZ#9j[gd\h[jc`h_dcZaaZ
d\hbVgiZa³hc^c\Zghdb[gYZ\i^a
ig^kZhZ`higV\dYieY^ii`_³``Zc#
7Zh³`dhh^Wji^``ZcZaaZgWZhi^aakg
`ViVad\elll#[dXjh^ciZg^dg#cd

vizuelli.no

@ajWW]dabZc'
 ,,%*,***

HT1041208H07

Harstad:

CMYK 07

Motorklubben vil
ha pengene tilbake

