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Informasjon fra styret i BrønnøyaVel, primo oktober 2018

KABELFERGE. FLYTEBRO
Kabelfergen ble byttet ut med flyebro som
vanlig 15. september.

til en super dugnadsgjeng! Det hele
gikk stort sett som smurt og ble belønnet
med pølser, øI ogbrus. Fergen ble slept ti1
Holmen Yachtværft hvor den tas på land
for vinterpause med overhaling.
Takk

Mekanismene var foruroligende slitt etter
'lViren
arets bruk.
klarte seg imidlertid ut
sesongen. Fergen er over 10 år gammel og
trenger omfattende vedlikehold og utskiftninger av bevegelige deler.

Alt i alt er det neppe

noen hemmelighet at
adkomsten er en meget krevende oppgave
for BrønnøyaYel.

RENOVASJONSORDNINGEN
Siste tømmedag for sommeffenovasjon blir
år tirsdag 16. oktober. Sommerabonnentene bør fierne beholderen for å unngå at
turister legger søppel i den om vinteren.

i

RE,GULERINGSSAKEN

Til Bygningsrådets møte26.09.18

sto på

dagsorden en sak om oppfølgning av
byggesakene fra «ulovlighetsprosj ektet».

Bygningsrådet vedtok enstemmig å sende
saken tilbake til administrasjonen for først
å ffi forelagt en sak om det er foretatt feil
ved registrering av helårsboliger forut for
1995-planen, jfr. beslutning i kommunestyret 17.04.18.

Alle saksdokumenter er tilgjengelige på
kommunens nettsider.

SYKKELPARI{RINGSPLASSEN \rED
FERGESTEDET PÅ BR.øNNøYSIDEN
Arbeidet med oppføring av beredskapsgarasje for kommunen og brannvesenet
ventes påbegynt i siste hahpart av oktoberI byggeperioden vil store deler av den
nåværende sykkelparkeringsplassen ikke
være tilglengelig.
Dette betyr at de få plassene som fortsatt
kan brukes (nærmest Yestre brygge) må
reserveres for sykler som er i daglig
bruk AIIe andre sykler må fjernes og
oppbevares på egen eiendom til byggearbeidene er avsluttet og ny sykkelparkeringsplass etablert. Det kan bli
nødvendig å fjerne eller flytte sykler,
derfor må ingen sykler være låset fast til
sykkelstativene.

innstillingvar at ingen av de
27 sakene var av en slik karakter at de
kunne avsluttes uten pålegg om retting.

Ved oppryddingsaksjonen i september ble
15 sykler fiemet. Disse er midlertidig
plassert på vellets eiendom på toppen av
Brøwrøytsen, men vil i slutten av oktober
bli fiemet fraøyaog avhendet..

I fire saker

PARKERINGSPLASSENE

Rådmannens

er det ikke innkommet søknad,
tross flere purringer. I disse sakene foreslo
rådmannen at det sendes varsel om retting,
men med ny endelig frist for å levere

søknad. Dersom det ikke innkommer
søknad vil det bli gitt pålegg om retting
uten forutgående søknadsbehandling.

Parkeringsautomaten på DNB-tomten
(Søndre vei 3) er nå satt i drift. Informasjon om når automat tas i bruk på
parkeringsplassen ved Søndre brygge
(Vestre vei 96) vil komme på nettsidene.
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Husk at det ved fri parkering må ligge
gyldig parkeringsbevis synlig i frontruten.
Parkering av bil med tilhenger er bare
tillatt på parkeringsplassen i Vestre vei 96.
Parkering av tilhenger uten bil er ikke
tillatt på noen av parkeringsplassene.

UTLEIE AY VELHUSET
Prisen for utleie av Velhuset, som i mange
år har vært uforandret, er nå satt opp til
kr. 1.500 pr. dag med bruk av kjøkken og
kr. 1.000 pr. dag uten bruk av kjøkken..

Tillegg for rengiøring (hvis man ikke vil
gjøre dette selv) er kr. 750. Det må betales
et depositum på kr. 750 ved bestilling.
Bestillinger foretas heretter fra vellets
nettside : www.bronnoya.no
På nettsidene

vil man også finne gieldende

\rEMNE
Vaktrnesterkompaniet har ffitt i oppdrag av
Hafslund å foreta opprenskning av vegetasjon langs strømnettet på øya for å unngå
strømbrudd som følge av trefall. Det er
gifi tillatelse til bruk av tung redskap i den
tid arbeidene skal pågå (i hele oktober).

For at vi skal dra full nytte av veilyset er
det fint om hver enkelt sørger for å fierne
småvegetasjon rundt lyktestolpene.
For å sikre at veiene settes skikkelig i stand
etter gravearbeider for strøm-, vann- og avløpsledninger har styret vedtau at det på
forhand må søkes om gravetillatelse, slik
man måpå Asker kommunes veinett.
Søknadsskjema er under utarbeidelse og vil
bli lagt ut på vellets nettsider om kort tid.

regler for leie og bruk av Velhuset.

RAPPORTERING AV FLÅTTBITT

BÅLPLASSENE PÅ BRØNNØYA

Styret har til nå bedt om rapportering av
legebehandling eller vaksine i etterkant av
flåttbitt på Brønnøya. Med soflrmerens

Historisk påBrørnøya har man plassert
grener og brennbart materiale noen steder
på øya for senere brenning. Dette gjelder
Sandbukta, Storeslott og Nordjordet.
Det medfører at områdene blir «forsøplet»
og at det kan oppstå landingsproblemer for
ambulansehelikopter, I 2018 ble det veldig
store bål på grunn av forbud mot brenning
i Asker over en lang periode.
Styret har derfor vedtatt nye regler for bruk
av bålplassene:

1 AIt brennbart materiale (kvister

-

greiner - løv etc.) skal oppbevares på
egen tomt til det er forsvarlig å brenne
på områdene som er definert ovenfor.

2 Når forholdene ligger til rette for
bålbrenning, fraktes materialet til
plassene og brennes. Man må selv ta
ansvar for sikker brenning.

3

Utenom disse tider skal det ikke
hensettes brennbart materiale på vellets
eiendom, men oppbevares på egen tomt.
Brønnøya Vel

-

Postboks 516

-

E-post: styret@bronnoya.no

innføring av nye EU-regler og -krav
(GDPR) kan vi ikke lenger motta slik
rapportering over vanlig, ukryptert e-post.

Derfor oppfordrer styret om at alle med en
påvist flåttassosiert infeksjon ber fastlegen
om å melde inn dette til Meldesystemet for
smittsomme sykdommer i Norge (MSIS).

Mange fastleger melder

inn

sykdomstilfellene uten oppfordring men det skader
ikke at personer som er blitt smittet på
Brønnøya gir legen en liten påminnelse.

F'ELLING AY TR,1f,R PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, må ta kontakt på
forhand med vellet via Birger Stensland,
Skogfaret 5, telefon 907 21836. E-post:
birger. stensland(@gmail. com
Den som får tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde skikkelig opp etter hogsten.
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