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Informasjon fra styret iBrønnøyaVel, medio juni 2018

INNKALLING TIL SOMMERMøTE
Arets sommermøte avholdes i Velhuset på Brønnøya fredag 13.07.2018 kl. 18:30

Dagsorden
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientering om vellets drift i 1. halvår 2018.
Adkomsten.
Parkering.
Fylkesmannens brev til departementene vedrørende
reg u leringsplanen for Brønnøy a.
Vedlikehold av veinettet på Brønn øya - rodeinndeling og
rodeansvarlige.
Vellets nye hjemmeside.
Eventuelt.

Det blir serv.ert forfriskninger etter møtet.

Brønnøya, 06.06.2018.

SIYRET
KABELFERGEN

-

ST. HANSAFTEN

Asker kommune ønsker at kabelfergen
fortsatt skal være stengt St. Hansaften.
Fergen vil derfor bli stengt lørdag 23.06
fra kl. 18:30 til neste morgen kl. 06:00.
Det blir ingen alternativ overfart i dette
tidsrommet.

SØPPELAKSJO}\
Dato for årets søppelaksjon er satt til fredag
03.08.2018. Det som skal hentes må være
satt ut ved nærmeste vei (ikke stikkvei)
senest kl. 15:00. Det er obligatorisk med
forhåndspåmelding - som e-post, senest
fredag 27.07.2018 - tilz
soppelaksj onen@fotballgruppa.net

VARSEL VED UFORUTSETTE
HENDELSER PÅ BRØNNØYA

Faktura blir sendt til den e-postadresse
bestillingen mottas fra.

Vellet har en sms-varselordning for
uforutsette hendelser, som for eksempel
drift savbrudd på kabelfergen.

Ved bestilling må det oppgis hva slags
søppel og hvilken mengde det gf elder og
henteadresse på Brønnøya.

Medlemmer som ikke er påmeldt kan
sende tekstmeldin g brønnøyavursel til
telefonnumer 2434.

Søppel må være pakket i esker eller på
annen måte som er egnet for transport. Løs
søppel og husholdningsavfall tas ikke med.
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Farlig avfall tas med etter spesiell avtale
og må plasseres atskilt fra annen avfall.
Overskuddet fra søppelaksjonen gar som
vanlig til et veldedig formål.

PARI(ERINGSPLASSENE
Parkeringsplassen i Søndre vei 3 (DNBeiendommen) åpnes etter planen 16.06. Det
er usikkert når parkeringsautomaten blir
montert, men vellets medlemmer kan
parkere med sine parkeringstillatelser.
På parkeringsplassen

i Vestre vei 96 (ved

Søndre brygge) mangler både parkeringsautomat og skilting, men plassen er åpen

for parkering. For å utnytte kapasiteten
best mulig skal parkering midt på plassen
skje med fronten mot midtdeleren.
Parkering med tilhenger henvises til
området nærmest sjøen der den gamle
garasjen sto.

REGULERINGSSAKEN
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er svært
bekymret for at kommunens vedtak om å
avslutte planprosessen og ikke følge opp
ulovlig bosetting vil medføre alvorlige
trusler mot naturmangfoldet pil Brønnøy a.
I brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet ber Fylkesmilj øvernsj efen departementene om å trekke tilbake reguleringsplanen av 1995 eller bruke andre virkemidler for å sikre naturverdiene.
Askers ordfører ser det som svært lite
sannsynlig at reguleringsplanen fra 1995
blir trukket tilbake, men er forberedt på en
tettere oppfølgning av hver enkelt byggesak. Skulle en søknad komme i konflikt
med naturmangfoldsloven, vil loven veie
tyngre enn reguleringsplanen.

Velstyret har vært i kontakt med ordfører
Lene Conradi og blitt lovet oppfølging og
tett informasjon som gjør det mulig, også
for oss å reagere politisk på beslutninger
som angår Brønnøya.

KABELFERGEN HITTIL I 2018

I ar er kabelfergen overhalt med nye valser
og lagre under vann. Vi har også satset på
tau til drift av fergen. Dette vil gi mye
mindre slitasje på valser og hjul. Mange har
opplevd dette med blandete følelser. Den har
tidvis vært tyngre å sveive og brakt
temmelig mye. Det er har vært overraskende
for oss også. Til å begynne med gikk den
tataLtlydløst og vi var svært optimistiske.
sakte men sikkert ble den tyngre og en ulyd
steg i takt med motstanden. Gåtefullt, men
vi har frmnet feil som stammer fra leveranse
og muligens en feil treing av tauet. Det siste
vil bli sjekket, antakelig før dette går i
trykken. Er det slik at det er feil treing, kan
vi regne med en varig forbedring.
Det er jo ellers ingen annen endring og tauet
i seg selv lager ingen lyd. Det er hjulene på
benet påNesøysiden som gnur mot
chassiset. Ved feil treing kan dette forklares.
Forleden ble tauet skadet midtfiords, av en
mystisk hendelse. Det ble da byttet tilbake
til stålwire.
Ellers jobbes det med en løsning for servo
eller heleelektrisk løsning. Det krever litt tid
før vi har det klart.

I mellomtiden ber styret om forståelse for at
de frivillige som jobber som helter, får lov
til il gSøre det de må for å sikre adkomsten
for velmedlemmer såvel som for et stadig
økende turistpress fra storsamfunnet.
SUNKET gÅT PÅ VENDELODDEN
Ved fellesbryggen på Vendelodden ble det i
fior høst fortøyet en tresnekke, som i løpet
av vinteren har sunket. Er det noen som har
kjennskap til denne båten og dens eier?
Sty.ret er interessert i opplysninger!

TENNISTURNERINGEN
BRØNNØYA OPEN
Tennistumeringen Brønnøya Open vil bli
avholdt helgen 21.-z2juli. Nærmere
informasjon vil bli gitt ved oppslag.

God sommer
Brønnøya Vel - Postboks 516 - 1302 SANDVIKA - org.nr.: 991 983 031
E-post: styret@bronnoya.no - Forretningsfører: magnubir@online.no
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telefon 66 84 76 29.

