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Informasjon fra styret i Brønnøy a Vel, medio juli 2020

SOMMERMØTE OG EKSTRA.
ORDINÆ,R GENERALFORSAMLING

Styret har, i samråd med kontroll- og valg-
komit6en, valgt å aviyse årets sommermøte
og utsette ekstraordinær generalforsamling
på ubestemt tid på grunn av corona-smitte-
situasjonen.

SØPPELAKSJON

Årets søppelaksjon vil bli avholdt fredag
14. august. Det som skal hentes må være
satt ut ved nærmeste vei (ikke stikkvei) før
kt. 15:

Opplysninger og opplegg for påmelding
vil senere i juli 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 gjelder og
henteadresse på Brønnøya.

Søppel må være pakket i esker eller på
annen må,1e 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
formåI.

NYE E-POSTADRESSER

Vi minner om nye e-postadresser til styret
og forretningsfører. Hensikten med de nye
adressene er at de ikke er personavhengige,
men følger de til enhver tid fungerende
styremedleflrmer. De nye adressene finnes
på vellets nettsider og i Velnytt apn12020..
Slett gjerne gamle e-postadresser.

UTSORTERING AV MATAVFALL

Asker kommune har innført en prøve-
ordning for utsortering av matavfall i
sommer. De som ønsker å være med kan
hente spesielle poser i en kasse mellom de
to beredskapsgarasj ene ved fergestedet.
Der kan også restavfallssekker hentes.
Gjenknyttet pose med matavfall legges
øverst i egen søppelkasse (oppå - men ikke
oppi - restavfallssekken, som må lukkes.

VEIENE PÅ BRØNNØYA

Etter de store nedbørsmengdene i begyn-
nelsen av juli er veiene, spesielt i bratte
bakker, påførtbefdelige skader. Det vil
bli igangsatt utbedringsarbeider så snart
som mulig. I mellomtiden må syklister
være spesielt arvåkne, særlig om natten.

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 fieme
vegetasjon som henger ut over veigrunn
(selve veien og veigrøftene) og sørge for
opprenskning av veigrøfter og stikkrenner.

BÅTER I oPPLAG PÅ vELLETS
EINDOMMER MÅ FJERNES

Styret minner om at båter i opplag på
vellets eiendommer og i Viernbukta skal
være sjøsatt eller fiernet innen 15. juni.
Opplagsmateriell kan heller ikke bli
liggende over sommeren.

I år gf eruromfører Kambo Collect en
fellesaksjon for å bli kviu båtvrak og
herreløse båter i Oslofiorden. Styret vil
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benytte anledningen til å bli kvitt båter som
ikke er sjøsatt eller {ernet innen utgangen
av juli. De aktuelle båtene vil bli tydelig
merket, senest iløpet av u.ke 29.

Båtforeningene bes om å være behjelpelig
med å få fiernet opplagsmateriell som
ligger igjen på vellets eiendommer.

PARKERINGSPLASS VENDLA 54

I tillegg til den vanlige feie- og merke-
aksjonen på parkeringsplassen ved ferge-
stedet er det i ar også foretatt kantrydding
på parkeringsplassen og på områdene som
benyttes til tralleparkering..

Styret planlegger et nltt opplegg for slik
parkering for å få dette inn i mer ordnede
former. Det vil bli nærmere orientert om
dette i et senere Velnytt.

BÅLBRENI{ING

I tidsrommet 15. april - 15. september er
bålplassene på Storeslott, Nordjordet og i
Sandbukta stengt. Saker som skal brennes
må oppbevares på egen eiendom til bål-
plassene igjen åpnes.

MELLOMLAGRING AV GODS PÅ
VELLETS BRYGGER

Styret minner om at mellomlagring av
gods på vellets brygger ikke må være av
lang varighet og aldri over en helg.

På Vestre brygge kan det ikke losses
eller lagres gods på tirsdager, da er den
reservert for renovasjonstjenesten.

PåØstre og Nordre brygge kan det bare
lastes og losses lettere gods, som må
plasseres helt innerst på bryggen.

VELHUSET ER FORTSATT STENGT

På gmnn av corona-smiuesituasjonen er
det fortsatt ikke anledning til å leie
velhuset for private arrangementer. Det er
gjort unntak for foreningsstyremøter med
opptil 10 deltakere. Bestillinger må skje til
Kjetil Knutsen, mobil 415 42 427.

nÅnyn.raKT PÅ BRØNI{ØYA

Brønnøya Vel har fellingstillatelse til ett
rådyr på Brønrløy a i 2020.

Jakten vil bli tildelt to velmedlemmer etter
loddtrekning. Den som ønsker å felle
råd.vr. må gå sammen rned et annet vel-
medlem eller bli plassert sammen med et
annet velmedlem av styret filr trekningen.

De som vinner det ene året, kan ikke være
med i neste års trekning. Man må ha de
nødvendige lisenser og skissere hvordan
jakten kan foregå på en sikker måte.

Søknader sendes til N{ina Holm Jur-rl. e-
post: skj otsel@,bronnoya.no senest
312.07.20. Avgjørelse blir tatt på
styremøte i august.

KABELF'ERGE - FLYTEBRO

Inntil det kommer nye retningslinjer fra
myndighetene, blir kabelfergen ikke satt i
drift.

Installasjonen av elektrisk drift er i gang.
Det blir en test/innkjøringsperiode i som-
mer/høst. Fll.tebroen vil da bli side-
forskjøvet. Dersom alt går etter planen. vi1

kabelfergen ha elektrisk drift fra neste år.

«RIGMOR>> og «RIGFAR»

Rutetraltkken er fortsatt innstilt på grunn
av corona-smittesituasjonen - foreløpig ti1

og med søndag 9. august.

NYE BUSSRUTETIDER

Fra28.06.20 er det innført nye rutetider for
bussene i Asker. Dette gjelder også linje
265 o9265 F. til og fra Nesø.v'a.

Se link på nettsiden w'w'w.bronnoya.no

BRØNNØYA OPEN

Tennisturneringen Brønnøya Open
avholdes lørdag 8 august.

Info om påmelding kommer i begynnelsen
av august.
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