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NYTT PARKERINGSBEYIS T'OR
VENDELST]ND PARKERINGSPLASS
Nytt parkeringsbevis (orange), som er
gyldig på begge parkeringsplassene til
3 1 .05.1 6, følger vedlagt ti1 alle som har
betalt velkontingenten fbr dette Velnytt ble
postlagt.
Ta i bruk det nye beviset med en gang og
makuler det gamle. Laaldrimer enn ett
parkeringsbevis ligge i frontruten, unntatt
ved parkering med tilhenger på parkeringsplassen ved Søndre brygge, da skal det
ligge to parkeringsbevis synlig i frontruten.

Gamie (gule) parkeringsbevis er
uryldige etter søndag 31.05.2015.
På parkeringsplassen ved fergestedet er

maksimal parkeringstid 24 timeq men i
helgene kan det parkeres fra fredag aften til
mandag morgen. Les nøye bruksreglene på
baksiden av parkeringsbevisene.

MEDLEMSKONTINGENTEN
Det er fremdeles noen som ennå ikke har
betalt kontingenten. Sene betalere vil ffi
sitt parkeringsbevis ettersendt sarnrnen
med første Vel-nytt etter betalingsdato.
Årets kontingent er @!Q@ for bebygget
og kr. 1.500 for ubebygget eiendom.

Kontonummer for medlemskontingent er:
1627 69 85624

SOMMERMØTE,

I

VELIIUSET

Dato for årets sommermøte er fastsatt til
fredag 10.07.2015 kl. 18:30 i Velhuset.

Innkallelse med saksliste vil medfølge
neste Velnytt.

tr,ELLESDUGNAI} LØRDAG 22.08.15
Styret planlegger en fellesdugnad for opprydding på vellets eiendommer lørdag
22.08.15. Mer informasjon kommer i neste
Velnytt, men merk av datoen allerede nå.

BRøNNØYDAGEN 2015 OG TENNISTURNERINGEN - BRØNINøYA OPEN

I år blir

det Brønnøydaglørdag 18.07 og
tennisturnering dagen etter, søndag 19.07

.

Program blir tatt inn i neste Velnytt.

TAKK TIL FOTBALLGRUPPEN
Fotballgruppen har som vanlig hatt en
ryddeaksjon på parkeringsplassen ved
Fergestedet i slutten av april.
Dessverre var det noen feilparkerte biler
som hindret arbeidet.

S§ret reffer en hjertelig takk til de som
møtte frem og gjorde en flott jobb.
Samtidig minner styret om at skrot ikke må
"glemmes igjen'z på parkeringsplassene og
at uønsket reklame fra postkassene ikke må
slenges på bakken eller legges på toppen av
andre postkasser.

AYISOMB,{RING SOMMEREN 2015
Det er planlagt avisombæring på Brøwrøya
fra og med torsdag25.06 til og med søndag
09.08. Henvendelser om avisbudjobber
rettes til avisbud@aft enpo sten.no
Brevpost til husstander som ikke har egen
postkasse på parkeringsplassen blir lag i
den grå felleskassen på postkassestativet.
Post som ikke blir hentet vil så vidt mulig
bli omadressert til helårsadresse.
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OPPRYDDING PÅ POSTKASSE.
STATIYET PÅ PARKERINGS.
PLASSEN VED FERGESTEDET
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KABELFERGEN ER PÅ PLASS

I forbindelse med ryddeaksjonen på
parkeringsplassen ble postkasser som var
overfult av reklametrykksaker og gratisaviser tømt.
Dette bør ikke være eo veloppgave, alle
som har postkasse må sørge for regelmessig tømming * hele året. Klebeetiketter mot reklame og gratisaviser er lite
holdbare og lar seg lett fierne. Det er nå
giort et forsøk med et stort reservasjonsskilt på lokket til en postkasse like ved den
grå fellespostkassen. Hvis dette viser seg å
fungere, vil slike skilt bli tilbudt alle som
har postkasse på parkeringsplassen.

Hvis det er noen som ikke lenger har bruk
for postkasse, bes beskjed gitt til vellets
forretningsfører, Magnus Birkeland,
telefon 66 84 76 29 (sikrest kl. 08:30
09 :30) eller e-post: magnubir@online.no

-

nÅrhn r oPPLAG PÅ vELLETS
EIENDOMMER OG I VTERNBUKTA
I henhold til reglene skal båter i opplag på
vellets eiendommer være sjøsaff eller
fiernet innen 15.06. Dette gjelder også i
verneområdet langs Viernveien.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har
varslet om at det vilb1i ryddet opp i
verneområdet i siste halvpart av juni.

Kabelfergen ble lagt ut 7. mar med gledelig
stor dugnadsdeltakelse. Spesielt hyggelig
er det at det var mange unge deltakere, det
er viktig at det rekrutteres yngre krefter
som kan overta når noen av de eldre ikke
lenger kan stille opp.

I år er det montert solcellepanel for lading
av lanternebatteriene. Dermed skulle det
være sikret at lanternene virker om natten.
Selv om trafikken i sundet har vikeplikt for
kabelfergen, må det tas hensyn til seilbåter
og større motorfartøyer som ikke er så lett
manøvreringsdyktige som småbåtene er.

FELLING AV TRÆ,R PÅ YELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle ttær phnoen av
vellets eiendommer, mh takontakt på
forhand med vellet via Birger Stensland,
Skogfaret 5, telefon 9A7 21836. E-post:
birger. stensland@ gmail. com
Den som får tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal fiernes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig.

BÅNDTVANG FOR HUNDER

Vi minner om at det gielder båndtvang for

Båter som da ikke er sjøsatt, skrot og
etterlatenskaper etter vinteropplag vil bli
fiemet uten ytterligere varsel.

hunder phBrøwtøya. Natten mellom 2. og
3. mai jaget en eller flere løshunder etter
rådyr i naturparken mellom Skogfaret og
Vendelveien. Det er også kommet klage
på en stor løshund som har skremt barn på
badeplassen ved Østre brygg".

RENOVASJONSORDNINGEN

HJERTESTARTER

Hvis det er noen som mangler sekker for
husholdningsavfall, plast eller pappipapir
bestilles nye ved å feste en lapp med
beskjed på lokket til søppelkassen.

Styret minner om at det i samarbeid med
Brøwtøy a Fotballgruppe er anskaffet en
hjertestarter, som er stasjonert i redskapsboden ved fotballbanen på "Havna".

Renovatøren tar også med metall- og
glassemballasje, som må settes ut i en egen
plastsekk. Bruk gjerne sekk beregnet for
plast, men plast og metall/glassernballasje
må ikke legges i samme sekk.

Boden har kodelås, ved behov kan koden
oppgis ved henvendelse til Birger
Stensland, telefon mobil 907 21,836.
Styremedlemmene og forretnings fører kar
også oppgi koden.
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