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Informasjon fra styret i BrønnøyaVel, medio september 2020

UNØDVENDIG TRAKTORKJØRING
OG ANNEN STØYENDE \TIRKSOMHET PÅ BRØNNØYA
Styret har ffitt flere klager over at det i
sommer har vært mye støy i forbindelse
med byggevirksomhet og traktorkj øÅngi
strid med generalforsamlingens regler.
Forsinkelser på grunn av coronasmittesituasjonen kan nok ha medført at noen
byggeprosjekter er blitt forsinket, men
styret henstiller likevel til medlemmene om
å planlegge bygge- eller rehabiliteringsprosjekter i2021slik at støyende virksomhet og store transportoppdrag unngås i
skolens sommerferie.
Styret minner også om traktorreglenes bestemmelse om at traktor bare kan benyttes
til last som er for stor, tung eller uhåndterlig for håndtralle eller trillebår og at det
skal være stille på hverdager før kl. 08 og
etter kl. Z2,pilLørdager før kl. 10 og etter
kl. 18 og på helligdager før kl. 12 og etter
kL.22..

Komplette regler er tilgiengelig på vellets
nettsider.

GJERDEBESTEMMELSER
Kommuneplanbestemmelsene for Asker
fastsetter en maksimal gjerdehøy de på 1,2
meter. Kommunen har nylig avslått en
søknad om dispensasjon for høyder på 1,5
og 1,8 meter for en eiendom påBrøwrøya.
Ta alltid kontakt med kommunen før
gjerde settes opp for å undrsøke om tiltaket
er søknadspliktig. Da slipper man
kjedelige overraskelser hvis det senere
oppdages at oppsatt gjerde er ulovlig.

POSTKASSESTATIVET PÅ
PARKERINGSPLASS VENDLA 54
Styret planlegger en opprydding på postkassestativer for å få fernet kasser som
ikke lenger er i bruk og dermed skaffe
plass til å dekke nye behov. Det er lite
ønskelig å fierne en parkeringsplass for å
utvide stativet.
Det vil bli rettet direkte henvendelser til
brukerne av de kassene som bør fiernes.

I forbindelse med oppryddingen skal det

-

flyttes en del kasser. I tidsrommet 05.10
08.10 må alle låser fiernes fra postkassene.

RENOVASJONSORDNINGEN
Siste tømmedag for sommerabonnenter blir
tirsdag 14, oklober.

For å unngå at grevling og fugler gnager
eller hakker hull på plastsekker som settes
ved siden av restavfallsbeholderen bør
slike sekker settes ut tidlig tirsdag morgen.
Det er ikke renovatørens oppgave å samle
opp søppel som blir spredt ut fra sekker
som settes ut for tidlig.
For å hindre at grevling velter restavfallsbeholderen er det lurt å legge noe tungt i
bunnen av beholderne.

nÅoyRTaKT PÅ BRØNNØYA
BrønnøyaVel har fellingstillatelse til ett
rådyr på Brømøyai2020.
Jakten er, etter loddtrekning blant søkerne,
et jaktlag bestående av Magnus

tildelt

Jensen Høydal og Alexander

Gundersen.

Vogt

Informasjon fra Styret iBrørurøya Vel, medio september 2020

TRALLEPARI(ERING \rED
PARKERINGSPLASS VENDLA 54

-

side 2

ADKOMSTEN TIL BRØNNØYA

Styret har ffitt kommunens tillatelse til å
legge forholdene for parkering av traller og
trillebårer bedre til rette. De nødvendige
arbeider planlegges iverksatt i uke 41.

Elektrisk drift av kabelfergen er nå under
utprøving. Det planlegges at velmedlemmene skal ffi anledning til å prøve fergen
under §ndig oppsyn og kontroll. SMSvarsel om dag og tid rril bli utsendt.

Mens arbeidene pågår må alle traller og
trillebårer fjernes.

Fergen

Traller og trillebårer som ikke er i bruk i
vinterhalvåret må tas med hjem. Traller og
trillebårer som brukes i vinterhalvåret kan
plasseres på Brønnøysiden bak Asker
kommunes beredskapsgarasje. Her er det
ingen muligheter for å lase objektene.

normal rettlinjet trac6. Mens dette arbeidet
pågår kan det bli nødvendig å stenge
adkomsten en kort stund.

Traller og trillebårer som ikke er flyttet
mandag 5. oktober vil bli fjernet.

For nærmere informasjon
www.rigmor.no

Før området igjen kan tas i bruk vil det bli
fastsatt nye regler for parkering av traller
og trillebårer. Nærmere informasjon
kommer i neste Velnytt.

VELHUSET ER FORTSATT STENGT
På grunn av corona-smittesituasjonen 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 4I5 42 427.

SØPPELAKSJONEN

2O2O

fuets søppelaksjon ble avholdt fredag 14
august. Det ble fiernet minst like mye
skrot som åretfør - fra 55 eiendommer.
Styret takker de 15 frivillige som me fire
traktorer gj ennomførte aksj onen.
Overskuddet er som vanlig gått
veldedige formåI.

til

BRØNNØYA OPEN
Tennistumeringen Brønnøy a Open ble
avholdt lørdag 8 august. Årets mestere:

Gutter: Gjermund Fluge Ulleberg
Damer: Ingvild Hudø Jørgensen
Herrer: Pål Antonisen
Brønnøya Vel

-

vil deretter bli opplagt for vinteren
og flytebroens midtdel blir lagt tilbake til

Båtruten fra Sandvika til Brønnøya er
kommet i gurg med en begrenset seilingsplan på hverdager fram til23. september.

-

se nettsiden

YEIRYDDING ER NØDVENIDIG
Vinteren næfiner seg og som vanlig må
styret be om medlemmenes hjelp for å få
fiemet vegetasjon som henger ut over
veibanen og som ved tunge snøfall gjør
veiene ufremkommelige. Allerede nå er
det mange steder problemer for syklister.
Er man i Wil om hvor mye som må ryddes
vekk, ta en fire meter lang stang og gå med
den langs veigrøftens innside. Støter man
da bort i vegetasjon, må den fiernes.
Busker som vokser opp i veigrøften må
fiernes med rot.
Morkne trær nær vei med luftledningerbør
{ernes før høststormene kommer, slik at
brudd på strøm- eller telefon/internettforbindelse unngås.

FELLING AY TR,4,R PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, mil ta kontakt på
forhand med vellet via Birger Stensland,
Kalkovnfaret 5, telefon 907 21836.
E-post: birger. stensland(@gmail.com
Den som ffir tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde skikkelig opp etter hogsten.

1302 SANDVIKA - org.nr.: 991 983 031 - www.bronnoya.no E-post: styret@bronnoya.no - Forretningsfører: admin@bronnoya.no - telefon 66 84 76 29.
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