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Informasjon fra styret iBrønnøya Vel, ultimo august 2018

KABELFERGE. FLYTEBRO

SØPPELAI(SJONEN

Inspeksjon av fergen ble foretatt 15.08 av
representanter fra Asker kommune, Det
Norske Veritas og Vellet. Alt bie funnet i
orden, to mindre detaljer bie anbefalt rettet.

veldedige formåI.

i

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
(fremmøte 15.09 kl. 10:00). Vennligst ta
kontakt med Niels-Erik Heger,
telefon/SMs 951 36 613, e-post:
n-eheger@online.no - snarest mulig,
men senest12.09, hvis du kan stille opp.

Vi trenger

også 3 personer med 2 båter
som kan hente broen fra Vendelholmene
og fortøye den langs den faste flytebroen
noen dager i forveien. Ta kontakt med
Kjetil Knutsen, telefon/SMs 415 42 427,
e-post: mettsko@online.no

RÅuyR.TaKT PÅ BRØNNØYA
BrønnøyaVel har fellingstillatelse til ett
rådyr pilBrørnøya i 2018.

vil bli tildelt to velmedlemmer etter
loddtrekning. Den som ønsker å felle
rådyr, må gå sflnmen med et annet velmedlem eller bli plassert sanrmen med et
annet velmedlem av styret før trekningen.
De som vinner det ene året, kan ikke være
med i neste års trekning. Man må ha de
Jakten

nødvendige lisenser og skissere hvordan
jakten kan foregå på en sikker måte.
Søknader sendes senest 0.09.18

til Atle

Sivertsen, e-post: atle.sivertsen@live.no
Avgjørelse blir tatt på styremøte 05.09.18.

Styret retter en hjertelig takk til Fotballgruppens medlemmer for dette tiltaket.
Aksjonens overskudd går som vanlig til

Flytebroen legges på plass lørdag 15.09.
Kabelfergen skal samtidig klargjøres for
vinteropplag m.m. og det skal ryddes opp
området rundt fergestedet.

Fotballgruppen gj ennomlørte en meget
vellykket søppelaksjon fredag 1 0.08.

RAPPORTERING AV FLÅTTBITT
Styret mener fortsatt at felling av ett rådyr
hvert ar ikke gir noen bedring av flåuplagen pAøyq snarere tvert imot - siden
rådyrbestanden bare øker.
For å underbygge dette ønsker styret å
registrere arfiall flåttbitt i sommer som har
medført behov for legebehandling eller
vaksine. Meldinger kan gis til Mina Holm
Juul, e-post: mjuul@asker.kommune.no

RENOVASJONSORDNINGEN
Siste tømmedag for sommeffenovasjon
år tirsdag 16. oktober.

blir

i

TENNIS - BRØNNØYA OPEN 2018
Turneringen ble avholdt2l.juli i bra vær
med 24 entusiastiske deltakere.
Årets mestere ble:

Gutter 8-10

år:

Gutterl l-14

tx:

Damer:
Herrer:

Gjermund Fluge
Ulleberg
Andreas Wrede-Holm
Marte Walter.
Johan Walter.

Flott innsats av alle - og til tider meget
høyt nivå på spillet.
Spesiell takk til tumeringsleder Vivien
Wrede-Holm o g arrangør May-Idd Øijord.
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REGULERINGSSAKEN
Det ble i forrige Velnytt og på sonlmermøtet orientert om den siste utviklingen i
reguleringssaken; Fylkesmannen har i brev
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet bedt om at reguleringsplanen av 1995 må trekkes tilbake eller at
det må brukes andre virkemidler for å sikre
naturverdiene på Brønnøy a.
Saken sto på dagsorden til formannskapets
møte 19.06 og bygningsrådets møte20.06.

Det ble truffet likelydende vedtak:

1.

2.

Saken tas til orientering.
Asker kommune ber om etmøtepår
politisk nivå med Kommunal- og
mo dernisering sdepartem entet før
det tas en beslutning om videre
behandling av saken.

Bygningsrådet vedtok i tillegg:

3.

Bygningsradet ber om at det legges
frem et ad notat i neste møte. Det
bør svare ut alle innspill som har
kommet inn i saken, og ikke bare
det som ligger i saksfremlegget til
møte 20.06.18.

Alle saksdokumenter kan finnes på Asker
kommunes nettsider, velg «Snarveien>.
«Poiitiske saker>>, «Møtekalender»
«Bygningsrådet 20. juni» «Sak nr.
0066/18» - vedtak og 5 vedlegg.
Saken står på dagsorden
rådets møte22.08.18.

til Bygnings-

Inntil videre gjelder reguleringsplanen fra
1995. Den gir apning for at ubebygde
eiendom-mer som er regulert til fritidsbebyggelse med visse forbehold skal kunne
bebygges. Kravet om tinglyst parkering er
ikke lenger noen hindring, se neste spalte.

Siste: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt kommunen
klar forsikring om at det ikke er aktuelt
med statlig regulering av Brønnøya.
Brønnøya Vel

-

Postboks 516

TINGLYST PARKERING FOR EIEN.
DOMMER SOM SKAL BEBYGGES
Den inngåtte parkeringsavtalen mellom
Asker kommune og Brønnøya Vel gir eiere
av ubebyggede eiendofirmer, som har
reelle byggeplaner, anledning til å kjøpe en
tinglyst parkeringsrett på parkeringsplassen
i Søndre vei 3 (DNB-eiendommen), som
oppffller reguleringsplanens krav, for en
pris av kr. 100.000 + tinglysningsgebyr.
Beløpet indeksreguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt 0 1 .05.20 1 8.

Al'taleformularet er tilgjengelig på vellets
nettsider. Kontaktperson i kommunen er
Berit Devold Tysseland,tlf.902 84 269 e-post: berit. devold@asker.kofllmune.no
Avtalen gir en parkeringsrett, ikke rett til
en spesifikk parkeringsplass. Hvis avtalen
mellom Asker kommune og Brønnøya Vel
skulle bli oppsagt, vil man likevel være
sikret ån tilsvarende parkeringsrett.
Det gis ikke anledning til å inngå en ny
avtale for å avlyse en annelL tidligere
inngått parkeringsavtale.

HJERTESTARTEREN ER FLYTTET
TIL VELHUSET
Vellets hjertestarter er oppdatert og flyttet
til et lett tilgiengelig, utvendig varmeskap
til venstre for inngangsdøren til Velhuset.
Når man igangsetter hjertestarteren vil man
automatisk motta instrukser om hvordan
den skal brukes.
OPPRYDDTNG PÅ SYKKEL.
PARKERINGSPLÅSSEN
Mange parkerte sykler har stått urørt i hele
sofilmer. Noen er defekte og er antakelig
oppgitt av eier. Det vil derfor bli giennomført en oppryddingsaksjon der slike sykler
vil bli fiernet. De aktuelle syklene blir
merket med beskjed om at frist for å fierne
den er 30.09.18. Etter denne dato vil
sykler med urørt varsellapp bli fiemet.
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