Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, medio desember 2006
GENERALFORSAMLING – 2007

OPPRENSKNING LANGS VEIENE

Dato for generalforsamlingen er fastsatt til
mandag 05.03.2007. Forslag som medlemmene ønsker satt på dagsorden må være
innkommet skriftlig til styret innen
01.01.2007 (vedtektenes § 7).

De store nedbørmengdene i november og
begynnelsen av desember gjør at styret må
gjenta oppfordringen til medlemmene om å
sørge for å renske opp i veigrøfter og stikkrenner. Det er også viktig å få fjernet trær
og grener som henger ut over veibanen og
kan skape problemer for snøbrøytingen.

BEREDSKAPSGARASJEN
Utbedringen av beredskapsgarasjen og
istandsettingen av området ved fergestedet
er nå fullført med et meget bra resultat.
Det er kommet på plass en ny sittebenk og
den skal selvfølgelig ikke brukes til lagring
av sementsekker og andre byggematerialer.
RENOVASJONSORDNINGEN
Siste tømming for fritidseiendommer var
tirsdag 17. oktober. Våren 2007 starter
”tømmesesongen” tirsdag 17. april.
Det er lurt å fjerne søppelkassen om
vinteren, for å unngå at ”noen” legger fra
seg søppel i kassene i løpet av vinteren.
I og med at det ikke er noen renovasjonsordning for fritidsboliger i vinterhalvåret,
må den enkelte ta med seg sitt avfall hjem
ved besøk på øya om vinteren.
Dessverre misbrukes fortsatt beholderne på
parkeringsplassen til husholdningsavfall.
Hvis vi ikke klarer å få stoppet dette, kan
resultatet bli at beholderne for hermetikkbokser/glass og papir (reklame) blir fjernet.
Mye av misbruket ser ut til å stamme fra
arbeidsfolk som har oppdrag på Brønnøya.
Det er derfor viktig at alle som engasjerer
arbeidskraft sørger for å gi beskjed om
hvordan avfall skal håndteres.

VARMEKABELANLEGGENE
Varmekabelanleggene i gangveien ned til
flytebroen på Nesøysiden og i trappene på
Brønnøysiden slås manuelt av og på etter
behov. Da det tar mange timer før kablene
gir full effekt, kan det i perioder være glatt
ved nattefrost eller plutselige væromslag.
Kablene i gangveien på Nesøysiden ligger
langs rekkverket og det er derfor viktig at
det ikke parkeres/låses traller og sykler til
dette rekkverket. En tralle som i lang tid
har vært låst fast øverst i gangveien må
omgående fjernes.
INFORMASJON TIL LEIETAKERE
Det er viktig at medlemmer som leier ut
sine eiendommer gir leietakerne beskjed
om regler som gjelder på Brønnøya. Det
samme gjelder familiemedlemmer som
ikke har tilgang til informasjon fra vellet.
Det er mulig å bestille ”ekstraforsendelse”
av all informasjon fra vellet mot å dekke
portokostnader med kr. 75,- pr. år. Ekstra
e-postforsendelse av ”Vel-nytt” er gratis.
Bestilling skjer ved henvendelse til:
Forretningsfører Magnus Birkeland,
telefon 66 84 76 29 (kl. 0830 – 0930),
e-post: magnubir@online.no
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HELIKOPTERTRANSPORT

HUSKELISTE

På grunn av klager fra naboene rundt
parkeringsplassen på Søndre Nesøya kan
det dessverre ikke lenger gis tillatelse til å
bruke denne plassen som utgangspunkt for
helikoptertransport av last til Brønnøya.

Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, Sørlia 11 –
telefon 66 85 95 40 – mobil 909 10 013

FEIING AV PIPER
I Asker omfattes bare helårsboliger av den
obligatoriske feiertjenesten.
Eiere av fritidsboliger må selv bestille
feiing ved henvendelse til feiermester
Klaus Christensen, telefon 67 13 45 90
eller mobil 922 39 000.

Henvendelser om renovasjonsordningen
rettes til Kari Ekerholdt, Asker kommune,
telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04.
TAKK FOR I ÅR !
Styre og forretningsfører benytter
anledningen til å takke for i år og
ønsker medlemmene med familie en
riktig god jul og et godt nytt år.

FELLING AV TRÆR PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, kan ta kontakt med
vellet via Birger Stensland, Skogfaret 5,
telefon 66 84 92 87 – mobil 907 21 836.
Den som får tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal fjernes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig.
VELLETS EIENDOMMER - BRUKSNUMMER 175 - KATTEROMPA
Denne holmen ble i utparselleringsplanen av
1928 feilaktig betegnet som Furuholmen.
På 1930-tallet ble navnet Badeholmen brukt,
kanskje fordi sjøkartets navn kunne virke
støtende! Først sent på 1940-tallet finnes
det virkelige navnet i vellets årsberetninger.
Ved utparselleringen av Brønnøya ble det
anlagt gangbroforbindelse til Katterompa.
På grunn av grunnforhold og isgang har det
vært nødvendig å utbedre denne broen
utallige ganger. Nå står bare de gamle brokarene igjen og det er lagt ut en flytebro.

Kart

Katterompa er et av mange fellesarealer som
ble tilskjøtet Brønnøens Vel fra A/S Brønnøen
i 1936. I reguleringsplanen fra 1995 er Katterompa regulert til friområde, og det er under
utarbeidelse visse vernebestemmelser, men
disse vil neppe legge noen begrensninger på
den nåværende bruk av holmen til fritidsformål.
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