Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, medio april 2007
GENERALFORSAMLINGEN 05.03.07
Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen mandag 05.03.07.
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2007
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag
til budsjett og kontingent.
Årets kontingent er dermed kr. 3.500 for
bebygget og kr. 1.750 for ubebygget
eiendom. Forfallsdato er 01.05.2007.
Det påløper morarente/purregebyr etter
gjeldene lovregler ved for sen betaling.
Kontonummer for medlemskontingent er:
1627 69 85624
Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk
å oppgi medlemsnummer ved nettbetaling.
NYTT STYRE FOR BRØNNØYA VEL
På generalforsamlingen ble Frøydis RuiRahman og Erik Olafsen valgt inn i styret,
som nå består av:
Styreleder:

Nils Holger Koefoed
nhk@rosom.no

Nestleder:

Nils Erik Heger
ne@design-heger.no

Styremedlem: Knut Skoe
knut.skoe@mobelradet.no
Styremedlem: Mette Waaberg
mette@fourandahalf.no
Styremedlem: Erik Olafsen
erik.olafsen@veidekke.no
Varamedlem: One Gjersem Bakke
ogjersem@yahoo.com

Varamedlem: Frøydis Rui-Rahman
froya@broadpark.no
Skriftlige henvendelser til vellet sendes til
postboks 516, 1302 SANDVIKA.
Forretningsfører:

Magnus Birkeland
magnubir@online.no

Telefonhenvendelser til forretningsfører
66 84 76 29 – hverdager kl. 08:30 – 09:30.
”RIGMOR” STARTER FREDAG 27.04
Avgangstid fra Sandvika fredager og
helligdager (ikke 01.05 og 17.05) kl. 16:30
med retur fra Brønnøya (Søndre) kl. 17:10.
Ruteplan vil medfølge neste Vel-nytt. Se
også nettstedet: www.rigmor.no
Takstsamarbeidet med Stor-Oslo Lokaltrafikk er opphørt. Enkeltbillett koster nå
kr. 35,- for voksne og kr. 25,- for barn og
honnør. Klippekort med 10 klipp koster
henholdsvis kr. 300,- og kr. 200,-.
POSTOMBÆRING – SOMMEREN 07
Det planlegges som vanlig postombæring
på Brønnøya i skolens sommerferie. De
som er interessert i budjobb kan melde seg
til forretningsfører Magnus Birkeland, tlf.
66 84 76 29 (e-post: magnubir@online.no).
Lønnen er kr. 1.350,- pr, uke (6 dager).
Henvendelser om avisombæring rettes til
Aftenposten eller Budstikka.
UTLEIE AV VELHUSET
Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, Sørlia 11 –
telefon 66 85 95 40 – mobil 909 10 013.
Det gjelder absolutt røykeforbud i huset.
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FEIING AV PIPER
I Asker omfattes bare helårsboliger av den
obligatoriske feiertjenesten.
Eiere av fritidsboliger må selv bestille
feiing ved henvendelse til feiermester
Klaus Christensen, telefon 67 13 45 90
eller mobil 922 39 000.
RENOVASJONSORDNINGEN
Sommerrenovasjonen varer fra 15.04 til
15.10. Nye ruller med svarte sekker og
plastsekker deles ut innen 15.04. og 15.10.
Sekker for papir og plastemballasje kan
settes frem hver tirsdag (morgen).
Asker kommune oppfordrer alle til å foreta
en god kildesortering. Det er kun plastemballasje som skal i den gjennomsiktige
sekken og papir/papp/drikkekartong som
skal i den oransje sekken. Alt restavfall
skal i den svarte sekken.
På parkeringsplassen er det container for
glass og metallavfall. Mottak for farlig
avfall er på Shell-stasjonen på Nesbru.
Henvendelser om renovasjonsordningen
rettes til Kari Ekerholt, Asker kommune,
telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04.
NYE PARKERINGSBEVIS
Nye parkeringsbevis for parkeringsplassen
ved fergestedet vil medfølge neste Vel-nytt
- i siste halvpart av mai - til medlemmer
som på utsendelsestidspunktet er a jour
med kontingentbetalingen.
Parkeringsbevisene for parkeringsplassen
ved Søndre brygge gjelder ytterligere to år.
KABELFERGEN
Kabelfergen settes som normalt i drift
senest 1. mai. For å klargjøre monteringen
blir midtseksjonen av flytebroen sideforskjøvet parallelt med fergetraséen noen
dager i forveien. Det blir en enkel gangforbindelse til den faste del av broen. Av
denne grunn er det ikke hensiktsmessig å ta
sikte på varetransport med tralle eller
trillebår de siste dagene i april.

FELLING AV TRÆR PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, kan ta kontakt med
vellet via Birger Stensland, Skogfaret 5,
telefon 66 84 92 87.
Den som får tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal fjernes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig. Veden
kan beholdes og skal kjøres vekk.
DUGNADER I NÆRMILJØET
Styret oppfordrer medlemmene til å ta
initiativ til dugnader i nærmiljøet for å løse
aktuelle oppgaver. Vellet vil normalt, etter
søknad, dekke utgifter til materialer m.v.
TUNGTRANSPORT TIL BRØNNØYA
Styret minner om at tungtransport til øya
må skje med båt til Vestre brygge. De
andre bryggene er bare beregnet til lettere
gods og persontransport. Kabelferge og
flytebro må ikke benyttes til tungtransport.
Ilandført gods må samme eller påfølgende
dag transporteres videre til mottaker.
Vennligst unngå traktortransporter på
veiene ved eller etter langvarig nedbør!
PARKERINGSPLASSENE
Husk at maksimal parkeringstid på Vendelsund parkeringsplass (ved fergestedet) er
24 timer, dog er parkering tillatt fra fredag
ettermiddag til mandag morgen. Parkering
må bare skje innenfor oppmerket område.
På parkeringsplassen ved Søndre brygge på
Nesøya kan det ikke parkeres tilhengere,
busser eller lastebiler, heller ikke biler som
er avskiltet. For å utnytte kapasiteten
maksimalt er det viktig at parkering midt
på plassen skjer i to parallelle rekker.
VÅREN ER KOMMET !
Dermed skulle det nå kunne gå an å fjerne
hensatte sparkstøttinger ved fergestedet.
Vel møtt på Brønnøya !
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