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Informasjon fra styret i B rønrøyaVel, medio november 2020

VELLET TRENGER NY FORRET.
NINGSFØRER FRA OI.O1.2O2I.
Magnus Birkeland har lenge signalisert at
det er på tide å finne en ny forretningsfører. Nå har han bestemt seg for å fratre
ved kommende årsskifte
Styret søker derfor etter et velmedlem som
vil stille seg til disposisjon for fellesskapet.
De viktigste arbeidsoppgavene er føring av
regnskap, medlemsregister og båtplassregister, utsendelse av informasjon til
medlemmene som e-post og brevpost,
dessuten å bistå styret med aktuelle
arbeidsoppgaver. Praktiske arbeidsoppgaver kan også være aktuelt.

Avlønning etter nærmere avtale.
Opplæring vil bli gitt og nåværende
forretningsfører vil kunne hjelpe til i en
overgangsperiode.

Opplysninger om stillingen kan gis av
Magnus Birkeland på telefon 66 84 76 29.
Andre henvendelser om stillingen bes rettet
til styreleder Vivien Wrede-Holm på
telefon 926 45 743. Søknader sendes til
styreleder@bronnoya.no - søknadsfrist 3 0.
november 2020.

GENERALFORSAMLING 2021

Saker som medlemmene ønsker behandlet
på generalforsamlingen skøl etter vedtektene yære innsendt innen 1. januar.

UTLEIE AV VELHUSET
Med de restriksjoner som gjelder er det
fortsatt ikke mulig å avholde arrangementer i Velhuset. Det betyr dessverre at det
ikke kan bli aktuelt med en juletrefest i
januar.

TRALLE/SYKKELPARI(ERING VED
PARI(ERINGSPLASS VENDLA 54
Arbeidene med oppgradering av områdene
forplassering av traller, trillebårer etc. ved
parkeringsplassen er nå fullført. Styret
har fastsatt nye regler for tralle- og

sykkelparkering:
Tralleparkering tillates max. 4 uker. Alle
traller skal merkes med medlemsnummer.
Traller som låses til gangveirekkverket vil
bli {ernet. Langtidsparkering må skje på
tralleparkeringen på Brønnøysiden.
Sykler skal settes på sykkelparkeringen
nederst i bakken eller på den gamle
fergebryggen. Max. parkeringstid er 4
uker. Langtidsparkering må skje på
sykkelparkeringen p å Br ønnøys i den.

Ordinær generalforsamling skal i henhold
til vedtektene avholdes senest 15. mars.
Styret ønsker primårt å kunne avholde et
normalt åpent møte, men andre løsninger
kan bli nødvendig, avhengig av koronasmittesituasjonen på det aktuelle tidspunkt.

PåBrønnøysiden er det merket opp et
spesielt område for traller og for lastesykler og sykler med henger. Max.
parkeringstid for traller og sykler er 6
måneder. Også her skal traller være
merket med medlemsnufitmer. Parkering
over 6 måneder må skje på egen eiendom.

Forløpende informasjon vil bli gitt på
vellets nettside.

Medlemsnummeret finner man som de tre
siste sifrene på parkeringstillatelsene.
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MANGLENDE VELNYTT

I forbindelse med overføring av e-postadresseregisteret fra online til gmail er det

* side 2

Hvis eiendofilmen har en aksjepost i WA
må denne overdras til ny eier. Husk at det
også må foretas vannmåleravlesning.

dessverre falt ut en del adresser.

RENOVASJONSORDNINGEN

Det har medført at noen ikke har mottatt
Velnytt det siste halvaret, noe som sterkt
beklages. Feilene skal nå være rettet.

Fra og med uke 46blir dagen for søppeltømming forandret fra tirsdag ti1 mandag.

Eldre utgaver av Velnytt er tilgjengelige på
vellets nettsider.

VELLET FÅR NY POSTADRESSE
Sandvika postkontor, der vellet har hatt
postboksadresse i en årrekke, blir nedlagt
fra årsskiftet202}l2l.
Da mengden av mottffi brevpost er blitt
vesentlig redusert de senere år,har styret
besluttet å spare postboksleien og i steden
sette opp en postkasse på parkeringsplass
Vendla 54. Vellets nye brelpostadresse er:

.

Brønnøya Vel,
Yelhusveien 9
1397 NESØYA

Postkassen er allerede på plass. Ta den
nye adressen i bruk allerede nå. Brev til
vellet kan legges rett i denne postkassen.

HUSK Å NNNT,UN, FRA OM ADRE,SSEFORANDRINGER OG EIENDOMSOVERDRAGELSER
Det er viktig at vellets medlemsregister er
fortløpende oppdatert. Dette gjelder både
adresseforandringer - brevpost og E-post og eiendomsoverdragelser. Spesieltbrevpost blir sterkt forsinket hvis det er brukt
gammel adresse, slik at brevet blir returnert
til avsender og må sendes på nyft.

Ved eiendomsoverdragelser må navn,
brevpostadresse og E-postadresse oppgis.
Husk at ny eier må.overta eiendommens
parkeringstillatelser. Ny eier får tilsendt en
« informasj onspakke» med aktuelle
opplysninger om Brønnøy a og Vellet.
Meldinger sendes til forretningsfører som
e -po st til admin@bronnøya. no
Brønnøya Vel

BRANNVARSLING
Brann skal varsles på nød-telefon 110 til
Asker og Bærum Brannvesen. Brannvesenet vil selv sørge for å tilkalle
beredskapsgruppen på Hovedgården.

\.EIENE
Høsten og vinteren står nå for døren med
muligheter for mye regn og snø. Det er nå

ekstremt viktig at aIIe grunneiere går over
sine grøfter og stikkrenner og rensker opp,
slik at vannet kan renne fritt. Da hindrer vi
at veiene blir ødelagt av regn. Æle
gjenstander, grener som er næffner
grøftekanten må fiernes. Dette er svært
viktig for at veier skal bli måkt og strødd.

ANKOMST BRØNNØYA_ HUSK AT
BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE!
Prisen kr. 200 for to bøker, for ytterligere
eksemplarer kr. 100,- pr. bok. Portotillegg
kr. 140,- uansett antall Portofri levering i
postkasser på parkeringsplassen. Levering
påBrønnøya kan også avtales.

Spesialpris kr. 500 for en kartong med 9
bøker, som må avhentes etter altale.

Bestilling av bøker skjer til Magnus
Birkeland, telefon 66 84 7 6 29 eller e-post:
magnubir@online.no
Bøker kan også bestilles og avhentes i Oslo
etter ar,tale med Ellen Ugland, telefon
414 42 926 eller e-post: ellenug@online.no

TAKK FOR I ÅR !
Styret takker for i år og forretningsfører
takker for mange år - alle medlemmer
ønskes en godjul og et godt nytt år.

Velhusveien 9,1397 NESØYA - Org.nr.: 991 983 031 - www.bronnoya.no E-post: styret@bronnoya.no - Forretningsfører: admin@bronnoya.no - telefon 66 84 76 29.

-

