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Informasjon fra styret iBrønnøyaVel, primo juni 2019

INNKALLING TIL SOMMERMøTE
Arets sommermøte avholdes iVelhuset på Brønnøyafredag 05.07.20'119 kl. 18:30

D a g s o r d e n

Orientering om vellets drift i 1. halvår 2019.
Adkomsten.
Parkering.
Eventuelt.

Det blir servert forfriskninger etter mØtet.

Brønnøya, 03.06.2019.

STYRET

KABELFERGEN - ST. HAI{SAFTEN SØPPELAKSJON

Dato for årets søppelaksjon er satt til fredag
16.08.. Det som skal hentes må være satt ut
ved nærmeste vei (ikke stikkvei) før kI. 15:

Opplysninger og opplegg for påmelding
vil senere i juni bli lagt ut på vellets
nettsider: www.bronnoya.no

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

Ved bestilling må det oppgis hva slags
søppel og hvilken mengde det gielder og
henteadres se på Br ønnøy a.

Søppel må være pakket i esker eller på
annen måte som er egnet for transport. Løs
søppel og husholdningsavfall tas ikke med.
Farlig avfall tas med etter spesiell avtale
og må plasseres atskilt fra annen avfall.

Overskuddet går som vanlig til et veldedig
formål.

1.
2.
3.
4.

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

Fergen vil derfor bli stengt søndag 23.06
fra kl. 18:30 til neste morgen kl. 06:00.

Det blir ingen alternativ overfart i dette
tidsrommet.

VARSEL VED UFORUTSETTE
HENDELSER PÅ BRØNNØYA

Det ble dessverre gitt feil opplysninger
om påmelding til varselordningen i
forrige Velnytt. Det korrekte er:

Medlemmer som ikke er påmeldt kan
sende tekstmelding brønnøya til
telefonnumer 2065.

For stopp av varsling; send brønnøyastopp
til samme telefonnummer.
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PARI(ERINGSPLASS VESTRE VEI96 FLÅTTPLAGEN

Den pågående oppgraderingen har vist at
parkeringsplassen var i langt dårligere
forfatning enn antatt. Arbeidene blir langt
mer omfattende enn forutsatt og vil ta
lengre tid enn forutsatt.

Et velmedlem har fatt følgende svar på en
henvendelse til kommuneoverlegen om
flåttplagen:

Vi har for ståelse for at flåttforekamsten på
Brønnøya kan oppleves plagsomfor alle
somferdes på eller har eiendommer på øya.

Problemet med/lått er det samme på mange
av øyene i Oslofiorden og i kystkommunene
på store deler av Sørlandet.

Flåttplagen har trivselsmessige sider og
helsemes sige komponenter, men faren for å
bli smtttet avflåtten er liten. Det er som
regel ikke mulig å bekjempeflåu i naturen.

Det er ikke funnet at det er økt smittefatre

fraJlått på Brønnøya., men generelt bør
man oppsøke lege om man mener at man er
påført sykdom i forbindels e me d flåttb itt.

Kammuneoverlegen rår ikke over tiltak som
kan være aktuell e for å få ne d flåttb e st and-
en, der det vihigste tiltaket vil være å
redusere hjorteviltbestanden og å holde
vegetasjonen nede.

OPPRYDDING LANGS VEINETTET

Tett vegetasjon langs deler av veinettet
medfører begrenset fremkommelighet for
syklende og traktortransporter - noen steder
også for gående, spesielt i mørket.

Styret ber alle medlemmene om å sjekke
situasjonen ved egen eiendom og fierne
vegetasjon som henger ut over veigrunn
(selve veien og veigrøftene) og sørge for
opprenskning av veigrøfter og stikkrenner.

HJERTESTARTEREN ER FLYTTET
TIL \TELHUSET

Vi minner om at vellets hjertestarter er flyt-
tet til et lett tilgjengelig, utvendig varmeskap
til venstre for inngangsdøren til Velhuset.

Når man igangsetter hjertestarteren vil man
automatisk motta instrukser om hvordan den
skal brukes.

UTSENDELSE AV VELNYTT

Styret lrrderer nye måter for distribusjon
av Velnytt. Hittil har man kunnet velge
mellom flere alternativer; e-postvedlegg,
brevpost eller begge deler. I tillegg legges
Velnytt ut på vellets nettsider og der finner
man også eldre utgaver..

Stadig flere velger bort brevpost. Vellet
har i dag registrert e-postadresser på de
aller fleste medlemmene.

Neste Velnytt sendes primært ut som e-
postvedlegg. Medlemmer med ukjent e-
postadresse vil likevel få Velnytt i posten,
men med spørsmål om e-postadresse for
senere bruk.

TENNISTURNERINGEN
BRØNNØYA OPEN

Tennisturneringen Brønnøya Open vil bli
avholdt helgen 13.-l4juli. Nærmere
informasjon vil bli gitt ved oppslag.

ILANDFØRING AV LAST PÅ
BRØNNØYA

Det er flere ganger informert i Velnytt om
at tung last bare kan lastes eller losses på
Vestre brygge og på lasterampen ved siden
av Søndre brygge. Likevel hender det at
tung last ilandføres påØstre og Nordre
brygge, på Storeslott og på selve Søndre
brygge. Ingen av disse bryggene er bygget
for slik belastning. Det er den som bestiller
transport som må gjøre transportøren
oppmerksom på dette.

Traktorkjøring ut på disse bryggene er av
samme grunn ikke tillatt. Det vil nå bli
satt opp sperringer for å hindre slik
kjøring. Passering med traller og
trillebårer vil fortsatt være mulig.
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