Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, medio juli 2007
VARSEL OM EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING 13.08.07

BÅTER I OPPLAG PÅ VELLETS
EIENDOMMER

Saksdokumenter til generalforsamlingen,
som skal behandle båtplass-saken og regler
for traktorbruk, sendes ut i slutten av juli.

Den varslede ryddeaksjon på vellets strandområder vil bli avholdt i siste halvpart av
juli.

SØPPELAKSJON
Fotballgruppen vil gjennomføre årets store
søppelaksjon fredag 17.08.2007. Det som
skal hentes må være satt ut ved nærmeste
vei (ikke stikkvei) senest kl. 15:00.

Båter som fortsatt ligger i opplag og
skrot som ikke er fjernet innen 15. juli,
vil – for eiers regning – bli kjørt til
vedkommendes eiendom, eller – hvis eier
ikke er kjent – bli fjernet og transportert
til kommunens avfallsplass på Yggeset.

Det er obligatorisk med forhåndsmelding
senest fredag 10.08.07 til:

I begynnelsen av juli vil de aktuelle båtene
bli påført en varsellapp om aksjonen.

Kjetil Knutsen:
66 98 29 25
- mobiltelefon
415 42 427
- e-post:
mettsko@online.no
Jon Aulie:
66 85 95 40
- mobiltelefon:
922 49 109
- e-post:
jonaulie@mac.com
Peter Kaiser:
66 98 08 86
- mobiltelefon
410 40 196
- e-post:
peter.kaiser@veidekke.no
Søppel må være pakket i esker eller annen
måte som er egnet for transport. Løs
søppel og husholdningsavfall blir ikke tatt
med. Farlig avfall som maling, lim, lakk
og impregnert trevirke tas heller ikke med.
Betaling skjer ved avhenting, hvis ingen er
hjemme legges giroblankett i postkassen.
I år tilbys også fjerning av defekte minitraktorer. Pris for dette vil være kr. 1.250,pr. stk. for avhenting ved vei – tillegg for
henting inne på eiendommen.
I forbindelse med aksjonen blir det satt ut
containere flere steder på øya. Det er ikke
adgang til å legge noe i disse containerne
uten etter avtale med fotballgruppen.

RYDDEAKSJON VED
FERGESTEDENE
I slutten av juli gjennomføres en ryddeaksjon ved begge fergestedene for å få
vekk sykler og andre transportredskaper
som ikke lenger er i bruk.
Aktuelle gjenstander vil først bli merket,
slik at eier får en mulighet til selv å rydde
opp. Gjenstander som etter 14 dager
fremdeles står uavhentet med påsatt
merkelapp fjernes ved søppelaksjonen i
august.
BRØNNØYDAG LØRDAG 21.07.07
Årets Brønnøydag avholdes lørdag 21.07.
Nærmere informasjon følger vedlagt.
De iherdige arrangørene har lagt opp et
ambisiøst program, og fortjener full
oppslutning fra velmedlemmene.
LOPPEMARKED
Det blir ikke noe loppemarked i sommer.
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MELDING OM EIENDOMSOVERDRAGELSE

eiere ikke denne ”pakken” før det er gått
både vinter og vår.

Styret har utarbeidet en velkomstpakke for
nye velmedlemmer som kjøper eiendom på
Brønnøya. Denne ”pakken” gir en del
nødvendige opplysninger om vellet og
annen informasjon om Brønnøya.

Ved salg av eiendom, ta straks kontakt med
vellets forretningsfører Magnus Birkeland,
telefon 66 84 76 29, telefax 66 84 76 91
eller e-post: magnubir@online.no
UTLEIE AV VELHUSET

Det er viktig at denne informasjonen kan
bli sendt ut snarest mulig etter at ny eier
har overtatt eiendommen. Dessverre er det
mange som glemmer å informere vellet om
at eiendommen er solgt, og dermed får nye

Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, Sørlia 11 –
telefon 66 85 95 40 – mobil 909 10 013.

VELLETS EIENDOMMER – BRUKSNR. 173 – STRAND VED SØNDRE BRYGGE
Denne eiendommen er en av mange som er regulert til ”fellesområde (brygge og fortøyning)”.
Eiendommen ligger mellom Viernveien og sjøen, fra Søndre brygge til grensen mot
Slottsveien 26. I dag er det et stort fellesbryggeanlegg på eiendommen (Søndre Brønnøya
Båtforening) og i tillegg to andre båtplassbrygger. De som sogner til dette området har
opparbeidet en fin uteplass med bord og benker, til glede for vellets medlemmer.
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