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Informasjon fra styret iBrømøyaVel, medio juni 2015

INNKALLING TIL SOMMERMøTE
Arets sommermøte avholdes i Velhuset på Brønnøyafredag fi.A7.2015 kl. 18:30.

Dagsorden
1. Orientering om vellets drift i {. halvår 2015.
2. Orientering om vedtak i Asker Formannskap 26.05.15 om fremtidig

parkering på DNB-eiendommen, kommende forhandlinger med
vellet om makeskifte med parkeringsplassen ved Søndre brygge
og parkering for eiere av ubebygde eiendommer.

Det blir servert forfriskninger etter møtet.

Brønnøya, 08.06.2015.

STYRET

KABELFERGEN - ST. HANSAT'TEN

Asker kommune ønsker at kabelfergen
fortsatt skal være stengt St. Hansaften.

X'ergen vil derfor bli stengt tirsdag 23.06
fra kl. 18:30 til neste morgen kl. 06:00.

Det blir ingen alternativ overfart i dette
tidsrommet,

BRøIINøYDAGEN OG TENNIS.
TURNERINGEN BRøNNØYA OPEN

Program for Brønnøydagen lørdag 18.07
og tennisturneringen Brønnøya Open
søndag 19.07 følger vedlagt.

Brønnøydagen drives av noen ffi ildsjeler,
men kan ikke giennomføres uten hjelp av
frivillige. Ta kontakt med Frøydis Rui-
Rahman (mobil 909 65 282) eller Arne
Dahr (mobil924 93 696) hvis du har
anledning til å stille opp for en god sak.

BÅTER I OPPLAG PÅ VELLETS
EIENDOMMER OG I YIERNBUKTA

I henhold til reglene skal båter i opplag på
vellets eiendommer være sjøsatt eller fiernet
innen 15.06. Dette gielder også for området
i Viernbulcta mellom Viernveien og sjøen.

FELLESDUGNAD LØRDAG 22.08.15

Nå er det klart for en fellesdugnad på
fellesskapets eiendommer forskj ellige steder
på øya lørdag 22.08.fra kl. 1 I .00.

Vi trenger frivillige som kan stille opp for
sitt nabolag med motorsag, vanlig sag,

hagesaks, trillebår eller annet egnet utstyr.

Påmelding skjer til Svein Børge Hoftun,
mobil 959 86 592 elLer e-post:
s.hoftun@online.no

Det blir samling i Velhuset efter dugnaden med
en matbit og noe å drikke til deltakerne.
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PARKERINGSSÅ.KEN

Formannskapet i Asker fi:aff følgende
enstemmige vedtak i møte 26.05.15:

Rådmannen gis mandat til åforhandle med
Brønnøya Vel slik at dets areal ved Søndre
bryggr, med unntak av de 10 parkerings-
plassene som er reservertfor hytteeiere på
andre holmer, makeskiftes mot et
til svarende are al på DNB-eiendomflien.

Det er enforutsetning av det arealet
kommunen elryerver ved Søndre Brygge
gjennom malreskiftet, køn berryttes øv
allmennheten, herunder til turgåere og
brulrere av Hvamodden. Som eier av
området skal kommunen l«,mne kyeve
parkeringsgebyr i samsvar med §eldende
retningslinj er for tilsvarende utfarts -
parkeringer.

Malreskiftet omfatter to like store arealer
ogforutsettes derved å skje uten penge-
vederlag. På grunn qv at makeskifte har til
hensikt å oppfulle vilkar i dispensasjons-
vedtaket i sak 205/13, må makeskifte-
wtalen regulere lvav til utenomhusplan og
fysisk opparbeidelse av denne, samt rettig-
heter og pliher knyttet til et eventuelt
senere parkeringsltus. Makes kifte avtalen
må også hensynta eventuellforskjell i
parkeringsinntekter som er enfølge att
makeskifte.

Sølg av parkeringsplass, eventuelt salg av
rett til parkering, til eiere regulerte
ubebygde tomter på Brønnøya i henhold til
reguleringsplan av 28. juni 1995:

Rådmannen gis som mandat åforhandle
med eiere til regulerte ubebygde tomter på
Brønnøya i henhold til reguleringsplan qv

28. juni 1995. Antøllet slike tornter er
beregnet til 74, og det legges til grunn ån
parkeringsplas s, eventuelt parkeringsrett
for ån bil, pr tomt.

Velstyret har forgjeves forsøkt å ffi til et
møte med administrasjon og politikerc føt
saken ble forelagt Formannskapet. Det
som nå er vedtatt skiller seg på vesentlige
punkter fra tidligere forslag.

Et makeskifte krever et kvalifisert flertalls-
vedtak av vellets generalforsarrling. Det er
lite sannsynlig at det formannskapsvedtaket
som nå foreligger kan oppnå slikt flertall.
S§ret vil forsøke å komme i en forhand-
lingsposisjon før sommermøtet, slik at det
der kan gis en utfirllende informasjon til
medlemmene.

SØPPELAKSJON

Fotballgruppen vil giennomføre årets store
søppelaksjon fredag 14.08.2015. Det som
skal hentes må være satt ut ved nærmeste vei
(ikke stikkvei) senest kl. 15:00.

Det er obligatorisk med forhåndsmelding,
helst som e-post, senest fredag 07.08.2015,
til:

Jon Aulie, sms til: 922 49 109 eller
e'post: jonaulie@mac.com

Fakrura blir lagt i eiendommens postkasse
eller sendes til grunneiers faste adresse.

Ved bestilling må det oppgis hva slags
søppel og hvilken mengde det gielder,
henteadresse på Brønnøya og eventuelt
postadresse for fakturering.

Søppel må være pakket i esker eller på
aflnen måte som er egnet for transport. Løs
søppelog husholdningsavfall tas ikke med.

F'arlig avfall tas med etter spesiell avtale
og må plasseres atskilt fra annen avfall.

Overskuddet &a søppelaksjonen går som
vanlig til et veldedig formål.

AVISOMBTT,RING SOMMEREN 2015

Det blir avisombæring på Brøwrøya fra og
med torsdag25.06 til og med søndag 09.08.

Henvendelser om avisbudjobber rettes til
avisbud@aft enpo sten.no

UTLEIE AV YELHUSET

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