E-brev till nytillträdande tyngre, politiker 2011-01-01 i GREFAB:s ägarkommuner:
Jonas Ransgård, (M) Göteborg
Mats Pilhem, (V) Göteborg
David Lega, (KD) Göteborg
Mikael Berglund, (M) Ale
Claes Olsson, (M) Mölndal
Bert Nygren, (KD) Partille
Thomas Martinsson, (MP)

Rubrik:

” Gratulationer med anledning av Ditt nya politiska mandat.”

Text:
” Grattis till Ditt nya mandat inom kommunalpolitiken! Genom denna lilla
anspråkslösa hälsning vill vi önska lycka till med Ditt viktiga arbete i en svår tid då ett
otal beslut ska tas som påverkar såväl kommuninvånarna som miljön.
Vi som står bakom detta brev vill för Din information delge Dig innehållet i ett par öppna
brev som vi före kommunvalet i september skickade till Dina kollegor som också satt –
och kanske fortfarande sitter - på betydelsefulla mandat. Breven, vars innehåll talar för
sig självt, bifogas i detta e-brev.
Som Du anar är de frågor vi tar upp oerhört angelägna för de c:a 7 000 båtplatsägarna i
GREFAB:s hamnar och som våra hamnföreningar representerar. Med familjer, och
andra intressenter, är frågornas utveckling av största vikt för tiotusentals väljare i kommande kommunval.
Eftersom Din kommun är delägare i GREFAB utgår vi från att det ligger i ditt intresse att
aktivt verka för att Dina kommuninvånare får glädje och nytta av detta delägarskap genom tillgång till säkra båtplatser, till rimliga villkor.
Vill Du ha mer information, eller dialog, är Du välkommen att kontakta nedanstående
ordföranden i de olika hamnföreningarna.
Återigen, lycka till med Ditt viktiga arbete!

Med vänlig hälsning
Owe Andersson, ordförande Fiskebäcks Båtförening
owe.andersson1@comhem.se
031-29 88 84
Bernt Nilsson, ordförande Björlanda Kile Hamnförening
bernt.t.nilsson@gmail.com
0707-13 96 53
Thomas Sonesson, ordförande Hinsholmens Båtförening
hbf@hinsholmen.se
070-456 35 02
Magnus Legnehed, ordförande Saltholmens Båtägareförening
magnus@legnehed.se
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0705-95 43 56
Christer Olausson, ordförande Hovås Hamnförening
thalatta@telia.com
0734-04 00 87

Ingvar Sundvall, ordförande Killingholmens Båtklubb
ingvar.sundvall@telia.com
031-91 25 34
Jan Wagner, ordförande Torslanda Lagun
gunilla.wagner@lcs.se
031-40 37 06

Bilagor:

Öppet brev – arrendefrågan
Öppet brev - bostadsbyggandet
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