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SYKLER OG TRALLER

VEILYS

Hvis det kommer store snøfall, kan det bli
nødvendig å tippe snømasser over på det
området som brukes til tralleparkering ved
parkeringsplassen ved fergestedet. Det er
derfor ikke anledning til å la trillebårer og
traller bli stående her vinteren over.

Mørke veilyslamper kan rapporteres på
kommunens nettsider eller pr. telefon til
servicetorget (66 90 90 90). Adresse
(veinavn og nummer) må oppgis, på
nettsidene fir man opp et kart som viser
lampepunktene og registrert status,

Sykkelparkeringsplassen på Brønnøysiden
er beregnet på sykler som er i bruk. Styret
ber om at vinterlagring av sykler skjer på
den enkeltes egen eiendom.

Dette gielder ikke veilys i Furuholmsveien,
Skogfaret og på Ferderodden. Feil her må
rapporteres til s§net eller forretningsfører.

STORE SKADER PÅ VEINETTET
ETTER EKSTREMUV,{,RET 06.08
Som nermt i forrige Velnytt arbeider styret
med en re§istrering av hele veinettet for å
kartlegge behovet for utbedringer. Det er
vellet som har ansvaret for stikkrenner
under veiene og veigrøfter langs vellets
eiendommer, men stikkrenner under
private av§ørsler og veigrøfter langs
private eiendommer er det enkelte
velmedlems ansvar.

I første omgang ble alle bedt om å sjekke
situasjonen langs egen eiendom. Spesielt
gjaldt dette trær og busker som brer seg ut
over veibanen og er til hinder for ferdselen.
Mange har firlgt denne oppfordringen, men
fremdeles er det flere steder dårlig fremkommelighet, Når vinteren kommer med
store snøfall forverres situasjonen på grunn
av tregtener som tynges ned. Akkurat da
er det viktig atbrøyteredskapen kan
komme raskt frem uten hindringer.
En del medlemmer vil motta separate
henvendelser om forholdene langs sine
eiendommer. Det er viktig at disse følger
opp det som er papekt så snart som mulig.

Det er bestilt utskifting av mørke lamper
bade i Skogfaret og Furuholmsveien. Siste
nytt er at firmaet som skal giøre jobben har
lovet å komme i begynnelsen av desember.
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PÅ BRøI\rN ØY A

Per og Petter Jørgensen ble tildelt årets jakt
og det erfelt ettrådyr (en bukk) ihøst.
Det er også funnet et dødt rådyr.

RAPPORTERING AV FLÅTTBITT
Styret mener at felling av ett rådyr hvert ar
ikke gir noen bedring av flåttplagen på
øya, snarerc tvert i mot - siden bestanden
bare økex og øker.
For å underbygge dette ønsker styret å
registrere antall flåttbitt i sommer som har
medfbrt behov for legebehandling eller
vaksine. Noen meldinger er mottatt, men
det er ikke for sent å gi beskjed til Svein
Bør ge Hoftun, e-post: s.hoftun@online.no

UTLEIE AY VELHUSET
Henvendelser om utleie av Velhuset rettes

til Mette Waaberg, telefon 909 10 013 eller
e-post: mette@pravda.no
Leieprisen er kr. 1.000,- pr. dag.
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veleiendommer der det er avsatt plass til
det må s§e innenfor følgende regler:
Det må ikke brennes i tørkeperioder og det
må være tilnærmet vindstille.
Brønnves enet skal infarmer e s på forhånd,
ring telefon 66 76 42 04.

Det skal være tilsyn helt til bålet er sluknet.

T.ELLING AY TR,4,R PÅ YELLETS

EIEI\DOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, må ta kontakt på
forhånd med vellet via Birger Stensland,
Skogfaret 5, telefon 907 21836. E-post:
birger. stensland@,gmail. com
Den som ffir tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal fiernes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig.

TRAKT ORKJØRING PÅ BRØI\NøYA
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For å få kontroll med entreprenører som
ikke følger reglene, har styret fastsatt at
søknader om midlertidig kjøretillatelse for
traktorer og andre motoriserte arbeidsredskap skal fremmes gjennom det velmedlem som det skal utføres arbeider for.
Vedkommende medlem må føre kontroll
med at reglene overholdes.
Det understrekes spesielt at traktorer og
tilhengere ikke skal brukes til persontransport og bare tillates parkert i området
rundt fergestedet for nødvendig tid for avog pålessing. Nattparkering skal skje på
oppdragsgivers eiendom.
Fra og med20l7 vil velmedlemmer og
entreprenører ikke få tillatelse til bruk av
ATV-§øretøyer. Unntak vil gielde bare
for kommunens utrykningskj øretøy og
renovasj onstj ene sten.

Henvendelser om midlertidig kjøretillatelse
skjer til forretningsfører (se nedenfor).

JULETREFEST SØNDAG 8. JANUAR
Det avholdes juletrefest for barn og voksne
i Velhuset søndag 8. januar 2017 kl. 15:00
Dørene åpner kl. 14:30 og det er ingen
forhåndspåmelding. Velkommen !

GENERALF'ORSAMLING 2017
Dato og sted for generalforsamlingen er
fastsatt til mandag 13. mars 2017 i
Norconsults lokaler i Sandvika.
Saker som medlemmene ønsker behandlet
på generalforsamlingen må være innsendt
innen A1.01.2017 (vedtektenes § 5).

POSTALE PROBLEMER
En del foreninger og organisasjoner bruker
ikke lenger Posten Norge til distribusjon av
medlemsblad og tidsskrifter. Budene til
noen av disse nye distributørene gidder
ikke å lete etter riktig postkasse, men
legger bladene (som er uten navn og
adresse) i den grå fellespostkassen på
parkeringsplassen..
Den som savner blad eller tidskrifter må
kontakte sin forening/organisasj on og
forlange at bladene blir lagt i riktig kasse.

ANKOMST BRØNNØYA.IULETILBUI)
Boken koster kr. 200 for 2 eksemplarer.
Fremtiljulkoster3 eks. kr.290,4 eks. kr.
370.5 eks. kr. 440 og 6 eks. kr. 500.
Portotillegg kr. 140,- uansett antall. Fri
levering i postkasser på parkeringsplassen.

Bestilling av bøker skjer til Magnus
Birkeland, telefon 66 84 76 29 eller e-post:
magnubir@online.no
Bøker kan også bestilles og avhentes i Oslo
etter avtale med El1en Ugland, telefon 414
42 926 eller e-post: ellenug@online.no

TAKK FOR I ÅR !
Styret og forretningsfører takker for i år og
ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
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