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I\TYTT PARIGRINGSBEVIS FOR
VENDELSUND PARI(ERINGSPLASS
Nytt parkeringsbevis (gule), som er gyldig
på begge parkeringsplassene nl 31.05.17,
følger vedlagt til alle som har betalt
velkontingenten før dette Velnytt ble

FELLESDUGNAD LØRDAG 27.08.16
Styret planlegger en fellesdugnad for opprydding på vellets eiendommer lørdag
27.08.16. Mer informasjon kommer i neste
Veln;tt, men merk av datoen allerede nå.

postlagt.

BRØNNØYDAG LØRDAG 17.07.16

Ta i bruk det nye beviset med en gang og
makuler det gamle. Laaldri mer enn ett
parkeringsbevis ligge i frontruten, unntatt
ved parkering med tilhenger på parkeringsplassen ved Søndre brygge, da skal det
ligge to parkeringsbevis qmlig i frontruten.

Det ser ut til å bliBrønnøydag i år også,
datoen er fastsatt tillørdag 16.07.16.

Gam'le (orange) parkeringsbevis er
ugyldige etter sønda g 31.05.2016.
På parkeringsplassen ved fergestedet er
maksimal parkeringstid 24 timer, men i
helgene kan det parkeres fra fredag aften til
mandag morgen. Les nøye bruksreglene på
baksiden av parkeringsbevisene.

Ta kontakt med Frøydis Rui-Rahman hvis
du kan hjelpe til med arrangementet, tlf.
909 65 282 eller e-post: post@froydis.no

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 også i år noen
feilparkerte biler som hindret arbeidet.

MEDLEMSKONTINGENTEN
Det er fremdeles noen som ennå ikke har
betalt kontingenten. Sene betalere vil få
sitt parkeringsbevis ettersendt safilmen
med første Vel-nytt etter betalingsdato.

Årets kontingent er kr. 3.500 for bebygget
og kr. 1.750 for ubebygget eiendom.
Kontonummer for medlemskontingent er:
1627 69 85624

SOMMERMØTE

I

Mengden skrot og søppel var større enn
noen gang, en stor container ble firlt til
randen og vel så det. Det er viktig at
medlemmer som har byggearbeider gående
forsikrer seg om atentreprenørene ikke
setter igien skrot på parkeringsplassen.
Styret retter en hjertelig takk til de som
rnøtte frem og giorde en flott jobb.
Under aksjonen ble også overSrlte posttømtfor gratisaviser og reklametrykksaker. Dette er også blitt gjort noen
ganger iløpet av vinteren - for å unngå
papirsølrundt kassene. Egentlig bør dette
ikke være en vel-oppgave, den enkelte som
har postkasse må forventes åtømme kassen
sin - også uteflom sofllmersesongen.
kasser

VELHUSET

Dato for årets sommermøte er fastsatt til
fredag 08.07.2016 kl. 18:30 i Velhuset.

Innkallelse med saksliste vil medfølge
neste Velnytt.
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SØPPELAKSJON
Fotballgruppen vil giennomføre årets store
søppelaksjon fredag 12.08.2016. Det som
skal hentes må være satt ut ved nærmeste
vei (ikke stikkvei) senest kl. 15:00.

Det er obligatorisk med forhåndspåmelding, helst som e-post, senest
fredag 05.08.2016, til:
Thomas Huus-Mjøen, sms: 458 54 185
eller e-post: post@elthomas.no
Faktura blir lagt i eiendommens postkasse
eller sendes til grunneiers faste adresse.

Ved bestilling må det oppgis hva slags
søppel og hvilken mengde det gjelder,
henteadresse på Brønnøya og eventuelt
postadresse for fakturering.
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TRE,FELLINGEN I NATURPARI(EN
ER AVGJORT I KONFLIKTRÅDET
Skadevolder skal både yte økonomisk
kompensasjon og ttføre skjøtselsarbeid på
oppdrag av styret.

AVISOMBÆ,RING SOMMEREN 2016
Det vil bli avisombæring phBrønnøyafra
og med mandag 27.A6 til og med søndag
31.07 . Henvendelser om avisbudjobber
rettes til avisbud@aftenposten.no

BÅTER I OPPLAG PÅ YELLETS
EIENDOMMER
I henhold til reglene skal båter i opplag på
vellets eiendommer være sjøsatt eller
fiernet innen 15.06.

Søppelmå være pakket i esker ellerpå
annen måte som er egnet for transport. Løs
søppel og husholdningsavfall tas ikke med.

Båter som da ikke er s1øsall, skrot og
etterlatenskaper etter vinteropplag kan bli
fiernet uten yfferligere varsel.

Farlig avfall tas med etter spesiell avtale
og må plasseres atskilt fra annen avfall.

SOMMERFUGLKARTLEGGING

Overskuddet fra søppelaksjonen går som
vanlig til et veldedig formåI.

KABELFERGEN ER PÅ PLASS
Kabelfergen ble lagt ut 30. april. Stor takk
til dugnadsdeltakerne, som hadde en
ufuselig jobb i silregnet.
Det trengs fortsatt flere frivillige til listen
over velmedlemmer som kan stille opp ved
uregelmessigheter med kabelfergen. Opplæring vil bli gitt og dugnadsgodtgjørelse
utbetales til de som kanmøte når noe skjer.
Kontaktperson er Niels-Erik Heger, mobil
951 36 6 1 3, e-post: n-eheger@online.no

Asker kommune har, som eier av kabelfergen, r,rrrdert spørsmålet om redningsutstyr og kommet til den konklusjon at
fergen må regnes som en del av gang- og
sykkelveiforbindelsen til Brønnøya som et
bevegelig bryggeelement. De krav om
redningsvester som gjelder for fritidsbåter
vil dermed ikke gjelde for kabelfergen.
Styret har tatt dette
Brønnøya Vel
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Naturhistorisk museum (UiO) har fatt i
oppdrag å kartlegge sommerfuglor på
Brøwtøya sofilmeren 2016. Hensikten med
kartleggingen er å få bedre oversikt over
artsmangfoldet på Brørwrøya, med særlig
fokus på truede arter. Over 400 sommerfuglarter er kjent fraBrønnøya, men de
fleste har ikke vært observert på over 30 år,
det er uvisst om de fortsatt finnes pil øya.
En del av kartleggingen vil foregå på privat
grunn. Museet vil gå frem så hensynsfullt
og varsomt som mulig og håper at alle vil
ta imot observatørene med velvilje.
Send e-post til hallvard.elven@nhm.uio.no
dersom det er spørsmålrundt denne saken.

YIKTIG HUSKELISTE
Feilmelding kabelfergen: 22 20 70 00
E-post

til stl,ret: styret@bronnoya.no

Forretnings før er

:

Telefon 66 84l6

magnubir @online.no
29 (sikrest 08:30-09:30)

til etterretning.
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