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Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, medio jvrtr2017

INNKALLING TIL SOMMERMøTE
Arets sommermøte avholdes iVelhuset på Brønnøya fredag 07.07.2017 kl. 18:30.

Dagsorden
1.
2.

Orientering om vellets drift i 1. halvår 2017,
Orientering om parkeringssaken.

Det blir servert forfriskninger etter møtet.

Brønnøya, 06.06.2017.

STYRET
ST. HANSAFTEN

FETEREN KOMMER ONSDAG 05.07.17

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

Feie- og tilsynstjenester AS har varslet sin
ankomst onsdag A5.A7.fi . Alle regulerte
helårsboliger vil ffi besøk av feieren. Det er
viktig at spjeld og ventiler er lukket.

KABELT'ERGEN
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Fergen vil derfor bli stengt fredag 23.46
fra kl. 18:30 til neste morgen kI.06:00.
Det blir ingen alternativ overfart i dette

tidsrommet
FELLESDUGNAD LøRDAG 26.08.17
Nå er det klart for en fellesdugnad på
fellesskapets eiendommer forskjellige
steder pLøyalørdag 26.08.17 fra kI.
som kan stille opp

For øvrige eiendommer kan feiing og tilsyn
bestilles på telefon 400 t8 550 eller e-post:
post@tilsyn.no

BÅTER I OPPLAG PÅ YELLETS
EIENDOMMER OG I YIERNBUKTA

11.00.

Vi trenger frivillige

Alternativ dato er onsdag 02.08.17. Gi
beskjed til feieren hvis utsettelse ønskes.

for

sitt nabolag med motorsag, vanlig sag,
hagesaks, trillebår eller annet egnet utstyr.
Påmelding skjer til Svein Børge Hoftun,
mobil959 86 592 eller e-post:
s.hoftun@online.no
Det blir samling i Velhuset etter dugnaden med
en matbit og noe å drikke til deltakerne.

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

UTLEIE AV VELHUSET
Henvendelser om utleie av Velhuset rettes til
Mette Waaberg, telefon 909 10 013 eller epost: mette@pravda.no
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TEI\NISTUR}[ERINGEN
BRøNNøYA OPEN
Tennisturneringen Brønnøya Open vil bli
avholdt helgen 29.-30 juli. Nærmere
informasjon vil bli gitt ved oppslag.

FELLING AV TR,{R PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær pilnoen av
vellets eiendommer, må ta kontakt på
forhand med vellet via Birger Stensland,
Skogåret 5, telefon 907 21836. E-post:
birger. stensland@gmail. com
Den som fir 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.

HELGETRED
Styret ber medlemmene om å respekfere de
gieldende bestemmelser. om helgefred fra
lørdagkl. 15 til mandag morgen - ved å
unngå bruk av traktor og støyende
motorredskap i dette tidsrommet.
\..

VARSEL VED UF'ORUTSETTE
HENDELSER PÅ BRØNNøYA
Vellet har en sms-varselordning for
uforutsette hendelser, som for eksempel
drift savbrudd på kabelfergen.

Medlemmer som ikke er påmeldt kan
sende tekstmelding brønnøy avars el til
telefonnumer 2434.
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AYISOMB,ORING SOMMEREN 2017
Ombæringsperioden er i år fra og med
mandag 26.06 til og med søndag 06.08.

KABELSKIF'T . KABELFERGEN
For å unngå driftproblemer den siste delen
av sesongen skal fergekabelen skiftes ut ved
månedsskiftet julilaugust - på dagtid. Dato
blir kunngiort ved oppslag og sms-varsling.
Det vil bli etablert en alternativ adkomst
med båt mens arbeidene pågår, men uten
plass for gods, sykler og barnevogner.

VEIYEDLIKEHOLD
Ekstremuværet i august i fior medførte store
skader på veinettet. Manglende, giengrodde
eller underdimensjonerte veigrøfter og stikktennet medførte oversvørnmelser som kunne
vært unngått. Mange og tunge transporter i
tiden etterpå har ikke gjort forholdene bedre.
Styret planlegger en utbedring av de verste
skadene. Det er dessuten gitt pålegg om veireparasjoner til medlemmer som har bestilt
særlig belastende transportoppdrag.
Det trengs en omfattende utbedring av hele
veinettet, men det har ingen hensikt å giøre
dette før veigrøfter og stikkrenner et blitt
utbedret. Det er allerede sendt ut skriftlig
varsel om dette til en del medlemmer og
flere vilffi det i tiden fremover.

JORDMASSER

til

For stopp av varsling; send brønnøyastopp
samme nulnmer.

Det er fremdeles jordmasser tilgjengelig for
medlemmene på vellets eiendom på toppen
av Brønrwyårsen. Det er bare å forsyne seg.

YELLET TRENGER TRTVILLIGE

BRI]NShIEGLEhIE

Mye arbeid på Brønnøya utføres av frivillige, både av styret og velmedlerlmer,
men det trengs flere som kan tenke seg å
gSøre en innsats for fellesskapet. Det
gfelder spesielt utrykning ved feil på
kabelfergen, men også andre oppgaver.

Styret vil ikke tilby medlemmene gratis
Nemaslug i år. Fjorårets aksjon hadde
begrenset effekt og var svært kostbar.

Send en e-post

til styret hvis det er noe du

mener å kunne bidra med.

Best resultat oppnås ved at alle sjekker sin
eiendom ofte og avliver snegler. Sneglene
kan legges i en lukket pose i avfallssekken.

God sommer
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* 1302 SANDWKA - org.nr.: 991 983 031 - www.bronnoya.no
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Brønnøya Vel

-

Postboks 516

