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Protokollen fra generalforsamlingen mandag 09.03.15 følger vedlagt.

STYRET FOR BRøNNøYA VEL
Styret består etter generalforsamlingen av:

Styreleder:

Svein Børge Hoftun
s.hoftun@online.no

Nestleder:

Niels-Erik Heger
n-eheger@online.no

Styremedlem: Erik Olafsen
erik_olafsen@hotmail.com
Styremedlem: Knut Skoe
knut. skoe@mobelradet.no
Styremedlem: May-Idd Øijord
may-idd. oij ord@norconsult. com
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KABELTERGEN
Kabelfergen skal i år settes i drift fredag
01.05. For å klargiøre monteringen blir
midtseksj onen av flyebroen sidefors§ øvet
parallelt med fergetras6en dagen i forveien.
Det blir en enkel gangforbindelse til den
faste de1 av broen. Av denne grunn er det
ikke hensiklsmessig å ta sikte på varetransport den siste dagen i april.

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
01,05 (fremmøte kI. 10:00). Vennligst ta
kontakt med Niels-Erik Heger,
mobiltelefon 951 36 613, e-post:
n-eheger@online.no - snarest mulig,
men senest26.04, hvis du kan stille opp.
OPPRYDDING PÅ PARKERINGS.
PLASSEN VED FERGESTEDET

Varamedlem: Nina Kristine Lyng
nina.lyng@live.no

Fotballgruppen skal feie og merke opp
parkeringsplassen ved fergestedet onsdag
22.04.15 mellom kl. 16 og 18. I dette

Varamedlem:

tidsrommet er all parkering forbudt.

§etil

Knutsen
mettsko@online.no

E-post til hele styret: styret@bronnoya.no

MEDLEMSKONTINGENT F'OR 2015
Årets kontingent ble fastsatt til kr. 3.000
for bebygget og kr. 1.500 for ubebygget
eiendom. Forfallsdato er 30.04.2015.
Det påløper morarente/purregebyr etter
gieldene lovregler ved for sen betaling.

Husk å gi beskjed til eventuelle leietakere
og bestilte håndverkere. Det kan bli
aktuelt høue bort biler som ikke er fiernet.
NI'YE

PARIGRINGSBEYIS

Parkeringsbevisene som bare gfelder for
parkeringsplassen ved Søndre brygge på
Nesøya har ingen utløpsdato og gielder
derfor fortsatt.

Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk
å oppgi medlemsnummer ved nettbetaling.

Nytt parkeringsbevis som gielder for begge
parkeringsplassene vil medfølge neste Velnytt - i siste halvpart av mai - til medlem-

UTLEIE AV VELHUSET

mer som på utsendelsestidspunktet er
aj our med kontingentbetalingen.

Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, telefon 909
10 013 eller e-post: mette@pravda.no

Husk at parkeringsbeviset må ligge helt
synlig og utildekket i bilens frontvindu.
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OPPRYDDING PÅ SYKKEL.
PARKERINGSPLASSEN
Det har også i år overvintret en del sykler
på sykkelparkeringsplassen ved fergestedet
påBrønnøysiden. Noen lar også sparkstøttinger bli stående her over sornmeren.

Noen av syklene er defekte og antakelig
oppgitt av eier. Det vil derfor bli giennomført en oppryddingsaksjon der slike sykler
og hensatte sparkstøttinger vil bli fiernet.
Sykler og sparkstøttinger som blir fiernet
vil bli plassert på lagerplassen øverst i
Brønnøyåsen for så å bli tatt med ved
fotballgruppens søppelaksj on i august.

MERKING AY POSTKASSENE PÅ
PARIGRINGSPLASSEN
Reklametrykksaker og gratisaviser som kastes
på bakken og postkasser som flyter over fordi
de ikke tømmes i vinterhalvaret er fortsatt et

stort forurensningsproblem. Klebeoblater
fungerer dårlig fordi de lett lar seg fieme eller
faller av på grunn av dårlig klebeeffekt.

Stlrei har testet plastskilt med klebetape som
ser ut til å fungere mye bedre. Disse vil nå bli
tilgjengelige i to tekstvarianter:

I

denne postkassen ønsker vi ikke reklømetrykksaker og gratisøviser. Rødt skilt.

I

denne postkøssen ønsker vi ikke reklame-

try kksaker. Blått skilt.
Skiltene er tenkt plassert på lokket til postkassen, slik at de ikke så lett blir oversett.
Styret vil foreta en fellesbestilling og sørge for
montering, men den enkelte må betale for

skiltet. Det vil komme en egen henvendelse til
alle som har postkasse på parkeringsplassen.

F'EIING AV PIPER

For regulerte helårsboliger giennomføres
feiing hvert annet år og kontroll av fy,ringsanlegg hvert fierde år. Eiere av fritidsboliger må selv bestille feiing/kontroll.

Henvendelser om feiing rettes til telefon
400 18 550 eller e-post: post@tilsyn.no

-
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RENOVASJONSORDNINGEN
Renovasj onsperioden for sommerabonnentene er 15. april 15. oktober.

-

Sekker til husholdningsavfall og plastemballasje bestilles av renovatøren, fest en
lapp med beskjed på lokket til søppelkassen i god tid før tømmedag (torsdag).

Renovatøren også tar med glass- og
metallemballasje. Bruk gjeme sekk
beregnet for plast, men glass- og metallemballasje må ikke legges i samme sekk
som plastemballasje.

VARSEL VED UT'ORUTSETTE
HENDELSERPÅ BRØNNØYA
Ønsker du varsel ved uforutsette hendelser
pilBrønnøya, som driftsstopp på kabelfergen eller lignende?
Denne tjenesten b1e etablert på vårparten i
{or og har fungert meget tilfredsstillende.

Medlemmer som ennå ikke er påmeldt kan
sende tekstmeldin g brønnøyøvsrs el til
telefonnumer 2434For stopp av varsling; send brønnøyøstopp
til samme nufilmer.
Varsling som e-postmelding viste seg å
være uhensiktsmessig fordi det ofte ikke
var en PC tilgiengelig når det skjedde noe.
Derfor er dette opplegget stoppet. De som
meldte seg på bare for e-postvarsling, må
derfor velge mobiltelefonvarsling i stedet.

,RIGMOR'' OG 'RIGFAR»
Ruten fra Sandvika tilBrønnøyavil bli
gj enopptatt ved månedsskiftet aprill mai.
For rutetider se nettstedet: unnlg.rlg4qgg.no

Feiertjenesten i Asker utføres av firmaet
Feie- og tils;,nstjenester AS.

Brønnøya Vel
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Årets ruteplan vil bli vedlagt neste Velnytt.
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Program for 17. mai-feiringen
på Brønnøya blir kunngjort ved
oppslag på Beredskapsgarasjen.

- 1302 SANDVIKA - ryryw.bronnoya.no - Org.nr.:

991 983 031

