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Informasjon fra s§,ret iBrøwrøyaVel, medio desember 2018

UNNGÅ PARKERINGSGEBYR
Husk at parkeringstillatelsene skal ligge
helt synlig og utildekket i frontruten.
Parkeringsvaktene skal kunne lese utløpsdato. Kjøp gjerne en holder som kan festes
på innsiden av frontruten på venstre side.
Parkeringstillatelser som ligger løst glir
ofte ned i defrosterspalten og er da bare
delvis synlige. Gebyr kan da bli resultatet-

JULETREFEST SøNDAG 6. JANUAR
Det avholdes juletrefest for barn og voksne
i Velhuset søndag 6. januar 2019 kl. 16:00.
Dørene åpner kl. 15:30 og det er ingen
forhåndspåmelding. Velkommen !

FORNYELSE AV TRAKTOR.
TILLATELSER
Gj eldende

traktortillatelser utløper
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Søknader om fornyelse må sendes til vellets postadresse eller s§,rets e-postadresse
før arsskiftet. Det må opplyses om eventuelle endringer eller bekreftes at det ikke
er endringer siden forrige registrering..

Nye klebeoblater gjeldende t1131.05 2021
vil bli utsendt til våren fordi oblatene bare
kan klpbes opp nar det er varmt i været.
Den nye oblaten klebes oppå den gamle.
Dette innebærer at tral<torer med oblat
gjeldende til31.12.2018 kan benlrttes uten
formaliteter til og med 31.05.2019.

GENERALFORSAMLINGEN 2019
Dato og sted for generalforsamlingen blir
kunngjort ijanuar ved oppslag på Beredskapsgarasjen og på vellets nettsider.
Saker som medlefirmene ønsker behandlet
på generalforsamlingen må være innsendt
innen 01.01.2019 (vedtektenes § 5).

TRALLEPARKERING PÅ NESØYA
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.
Trillebårer og traller må merkes med navn
og telefonnummer slik at det gar an hfår
tak i eier før eventuell fierning iverksettes.

Styret ber om at lagring av sykler,
traller og trillebårer som ikke er i bruk
om vinteren skjer på egen eiendom.

ILANDFØRING AV LAST PÅ
BRØNNØYA
Det er flere ganger informert i Velnytt om
at tung last bare kan lastes eller losses på
Vestre brygge og på lasterampen ved siden
av Søndre brygge. Likevel hender det at
tung last ilandføres påØstre og Nordre
brygge, på Storeslott og på selve Søndre
brygge. Ingen av disse bryggene er bygget
for slik belastning. Det er det velmedlem
som bestiller transport som må gjøre
transportøren oppmerksom på dette.
Traktor§øring på disse bryggene er av
samme grunn ikke tillatt.

Hvis det ved større arbeider er nødvendig
med ilandføring av traktorkjøretøyer eller
anleggsmateriell for bruk på øyas veinett er
det vedkommende velmedlem som må
søke om midlertidige kjøretillatelser.
Skjema for dette ligger på vellets nettsider.
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SNØBRØYTINGSPROBLEMER
Like før Velnytt skulle gå i trykken kom
det to tunge, våte snøfall. Riktig vakkert
med trær og busker som dannet espalier
som turgåerne akkurat kunne vandre under
mange steder langs veinettetph øya.

Fullt

så

idyllisk var det ikke for Traktor-

lagets fører som skulle brøyte veiene.

Verst var det i Pilbogveien og i Viernveien
mellom Østre brygge og Viernbukta.
Styret må derfor, nok en gmg, minne
medlemmene om at vegetasjon langs
veiene må fiernes eller beskjæres slik at
fremkommeligheten ikke hindres.

Fiber til Brønnøya informerer:
"Fibergruppa" har nå valS Telenor, bl.a.
fordi de tilbyr luftstrekk (ikke kabelgraving), de har allerede fiberforbindelse
til øya og er den eneste av tilbyderne som
har vist interesse for utbygging.
Dersom 60Yo av alle eiendommer på
Brønnøyamelder seg på, frafaller
tilkoblingsavgift på kr. 4.990,-.
Fiberkabelen vil bli ført fram til boliglhytte
uten kostnad. Kabling i bakken over egen
tomt frem til egen bolig/h1.tte må altales
for den enkelte og bekostes sjøl. Nå gienstar forhandlinger om pris og abonnement
- i henhold til antall påmeldte.
Pr. i dag er over 60 Yo av eiendommene
påmeldt. Det er fortsatt mulig å melde seg
inn, også for dere på Torbjørnsøy, Furuholmen og Spannslokket. Praktisk løsning
og pris ut til småøyene vil bli gfenstand for
særskilt forhandling med Telenor.
Send epost til maren.farmen@gmail.com
med navn, eiendomsadresse og
mobilnummer, senest 31112 2018. Ingen
na'rm vil bli gitt Telenor. Alle som har
meldt seg på vil etter forhandlingene,
motta en epost fra oss med tilbudet fra
Telenor og en link til et skjema hvor man
inngår ar,tale. Ønsker du å vente, må du
regne med å måtte betale mer.
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NYE VEINA\,T.{ SOM FØLGE AV
KOMMUNE SAMMENSLÅINGEN
Fra 1. januar 2020 slås Asker, Røyken og
Hurum saflrmen ti1 6n kommune med
navnet Asker. Siden det ikke kan være
sarnme navn på flere veier i en kommune,
må enkelte veier skifte navn.
Flere veier i Asker må derfor gis nytt navn
- for Brønnøya gjelder det bare Skogfaret.
Det er kommet inn flere forslag til nytt
narm på Skogfaret - les om dette på

kommunens nettsider. Kommunens
anbefalte forslag er Kalkfaret. Endelig
vedtak skal treffes før sommeren2}t9.

FELLING AV TR,4R PÅ YELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, må takontakt på
forhånd med vellet via Birger Stensland,
Skogfaret 5, telefon 907 21836. E-post:
birger. stensland@gmail. com

Den som fir 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.

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
pilBrøwtøya kan også avtales..

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

TAKK FOR I ÅR

!

S§ret og forretningsfører takker for i år og
ønsker alle en god

jul og et godt n1.tt år.
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