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STYRET BEKLAGER!
tok Stein Morch
opp en manglende tilbakemelding fra styret
på en henvendelse fra «Bilfri Brørurøya»
om rett til å nekte uønsket motorisert
ferdsel. Fra styreleders side ble det svart at
På årets generalforsamling

henvendelsen var besvart.
Saken ble undersøkt etter generalforsamlingen og det måtte konstateres at det svar
som styret hadde vedtatt imøte 04.09.17
ved en intern misforståelse var blitt
liggende uten å bli sendt.

Styret har deretter oversendt svaret med
l.tterligere kommentarer til «Bilfri Brønnøya>> og beklager sterkt at det ble gitt feil
opplysninger på generalforsamlingen.

PARI(ERINGSAVTALEN MED
ASKER KOMMUNE ER I HAVN
Generalforsamlingen vedtok enstemmig
det fremlagte forslag til avtale med Asker
kommune om parkeringsopplegg for DNBeiendommen (Søndre vei 3) og vellets
parkeringsplass ved Søndre brygge (Vestre
vei 96).

Kommunen er i full gang med å klargjøre
sin parkeringsplass, som ventes gjenåpnet i
midten av juni. På vellets parkeringsplass
vil det foreløpig bare bli utført mindre
vedlikeholdsarbeider.

blir det satt
parkeringsautomater
opp «kommunale»
for
allmenheten. Det blir tre timers gratis
parkering, deretter betales l«- 25 pr. time
eller kr. 100 pr. døgn. Vellets medlemmer
far sammen med dette Veln;tt, forutsatt at
kontingenten for 2018 er betalt, tre nye
parkeringstillatelser (to gule og ett blått).
På begge parkeringsplassene

Alle

de nye parkeringstillatelsene har et
firesifret nufllmer der de siste tre sifrene er
medlemsnummeret. Parkeringstillatelsene
har påtrykt utløpsdato 31 .05.19, men det
tas sikte på senere å erstatte disse med en
form for elektronisk registrering.

De gule parkeringstillatelsene gjelder for
ubegrenset parkeringstid på parkeringsplassene i Søndre vei 3 og Vestre vei 96.
Den blå parkeringstillatelsen gjelder for
ubegrenset parkeringstid på disse to
parkelingsplassene og for parkeringsplassen i Vendla 54 (ved Fergestedet), men
her bare for maksimum parkeringstid 24
timer på ukedager og fra fredag aften til
mandag morgen i helgene.
Parkering med tilhenger tillates bare på
vellets parkeringsplass i Vestre vei 96.
Uregistrerte biler tillates ikke parkert.
De gamle røde og grønne parkeringskortene vil ikke være ryldige etter
31.05.18. Ta derfor de nye kortene i
bruk med en gang!
Sørg for å makulere og kaste de gamle
kortene for å unngå feiltakelser. Husk å gi
bes$ed til familiemedlemmer og andre
som har ffitt lane slike kort.

MEDLEMSKONTINGENTEN
Det er fremdeles noen som ennå ikke har
betalt kontingenten. Sene betalere vil fa
sine parkeringskort ettersendt sammen med
første Vel-nytt etter betalingsdato.
Årets kontingent er kr. 4.300 for bebygget
og kr.2.150 for ubebygget eiendom.

Kontonummer for medlemskontingent er:
1627 69 85624
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REGULERINGSSAKEN
Som kjent opphevet Fylkesmannen i
Buskerud, som sette§rlkesmann, Asker
kommunestyres vedtak av 14.06.16 om
områdereguleringsplan for Brønnøya.
Saken ble sendt tilbake til kommunen for
videre behandling.

Etter kommunestyrevedtak 17 .04.1 8 og
forutgående behandling i Formannskapet
og Bygningsrådet, er det nå trufFet vedtak
om at arbeidet med ny reguleringsplan ikke
skal videreføres. Vedtakets ordlyd er:
P I anpr o s e s s en
r

e

for ny omr åde far Br ønnøya av slutte s.
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Kommune styret anmoder bygningsrådet
om å utarbeide retningslinjer lcnyttet til
videre forvaltning av gjeldende

reguleringsplan for å ivareta kulturminne I ov en o g naturmangbl dsl av e n
by gge s al<s b e handl in gen.

i

Kommunestyret anmoder bygningsrådet
om å se nærmere på mulighetenfor å
oppstille lcriterier for videre oppfølgning av
by gge s akene fr a ul ovlt ghet spr o sj e ktet på
Brønnøya, herunder om noen av sakene
kan avsluttes uten pålegg om retting.
Asker kommune vil være pådriver.for at det
skal utarbeides nasjonale retningslinjer for
valgfri bostatus. Kommunen vil ikke
iverksette oppfølgning av ulovlig bosetting

før slikeforeligger.
Bygningsrådet ber om en egen sakfor å
avklare om det er skjeddfeil ved registreringen av helårsboliger iforbtndelse med
planprosessen forut for I 995-planen.

Det arbeides videre med å vurdere ulike
former for er statningsor dninger for
ubebygde tomter med store påviste
naturv er dier o g/ell er r ø dli st e de art er.
Dette innebærer at det fortsatt er
reguleringsplanen fua 1995 som gjelder.
Dette bør alle som har planer om nybygg
eller påbygg merke seg.

-

side 2

TINGLYST PARKERINGSRETT FOR
UBEBYGDE EIENDOMMER
Som et ledd i parkeringsavtalen er det gitt
til eiere av ubebygde eiendommer å
ffi tinglyst parkeringsrett på kommunens
parkeringsplass i Søndre vei 3 for på denne
måten å oppfylle reguleringsplanens krav
om parkering for å få byggetillatelse.
adgang

Det vil bli informert nærmere om dette i
neste Velnytt.

KABELF'ERGEN ER PÅ PLASS
Kabelfergen ble lagt ut 30. april. Stor takk
til dugnadsdeltakerne, som gjorde en
§empejobb i det ufuselige været.
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 kan møte når noe skjer.
Kontaktperson er Niels-Erik Heger, mobil
951 36 6 1 3, e-post: n-eheger@online.no

SOMMERMØTE

I

YELHUSET

Dato for årets sommermøte er fastsatt til
fredag 13.07.2018 kl. 18:30 i Velhuset.
Innkallelse med saksliste vil medfølge
neste Velnytt.

AVISOMB,If,RING SOMMEREN 2018
Det vil bli avisombæring påBrønnøyafra
og med mandag 25.06 til og med søndag
05.08. Henvendelser om avisbudjobber
rettes til avisbud@aftenposten.no

BÅTER I oPPLAG PÅ \.ELLETS
EIENDOMMER
I henhold til reglene skal båter i opplag på
vellets eiendommer være sjøsatt eller
fiernet iruren 15.06.
Båter som da ikke er sjøsatt, skrot og
etterlatenskaper etter vinteropplag kan bli
fiernet uten ltterligere varsel.
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