Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, primo september 2007
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen 13.08.07 finnes vedlagt.
TRAKTORBRUK PÅ BRØNNØYA
På generalforsamlingen ble regler for bruk
av traktor på Brønnøya fastsatt. Reglene
fremgår av generalforsamlingsreferatet. Et
vesentlig punkt er at det må søkes styret
om tillatelse til å bruke traktor på veinettet
på Brønnøya.
Alle som allerede har traktor, og ønsker å
bruke denne fortsatt, må sende inn søknad
innen 15.10.2007. Skjema finnes vedlagt.
BÅTPLASSER
Generalforsamlingen vedtok prinsippet om
at alle på Brønnøya har rett til båtplass og
at det skal foretas en soneinndeling og opprettes båtforeninger for hver enkelt sone.
Styret fikk fullmakt til å arbeide videre
med soneinndeling og utfyllende regelverk.
BRØNNØYDAGEN 2007
Brønnøydagen ble avviklet lørdag 21.07
med et stort og ambisiøst program. Godt
vær gjorde sitt til at arrangementet ble en
suksess med stor deltakelse av både barn
og voksne.
Tekst- og billedreferat er lagt ut på vellets
nettside: www.bronnoya.no
Styret retter en stor takk til arrangørene for
en kjempeinnsats både med hensyn til
planlegging og gjennomføring.

ÅRETS SØPPELAKSJON
Fotballgruppen gjennomførte en meget
vellykket søppelaksjon fredag 17.08.
Søppelmengden var også i år meget stor,
og styret retter en hjertelig takk til Fotballgruppens medlemmer for dette tiltaket.
Dessverre var det også denne gang noen
som benyttet anledningen til å legge skrot i
containerne i nattens mulm og mørke – for
på denne måten å snylte på fellesskapet!
BÅTER I OPPLAG PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Den varslede ryddeaksjon på vellets strandområder er nå gjennomført. De aktuelle
båtene ble i begynnelsen av juli påklistret
en varsellapp om aksjonen.
En del båter ble fjernet, noen ble kjørt
hjem til eier og resten kjørt til Yggeset
fyllplass i Asker.
Aksjonen ble bare delvis vellykket. Noen
steder ble varsellappene omgående fjernet,
slik at grunnlaget for å fjerne båtene ikke
var til stede. I Viernbukta ligger det mange
”glemte” båter som ikke kan fjernes fordi
vellet ikke har eiendomsrett til området.
Styret vil ta kontakt med naturvernmyndighetene når det gjelder dette området. Det
bør avholdes en ny aksjon neste sommer
for å få fjernet de båtvrakene som ble
liggende igjen etter årets aksjon.
UTLEIE AV VELHUSET
Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, Sørlia 11 –
telefon 66 85 95 40 – mobil 909 10 013.
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KABELFERGE – VINTERBRO

OPPRENSKNING LANGS VEIENE

Vinterbroen blir lagt på plass lørdag 15.09.

Vi gjentar oppfordringen til medlemmene
om å sørge for å renske opp i veigrøfter og
beskjære trær og busker som strekker seg
ut over veibanen. Det er spesielt viktig å få
fjernet grener som henger ut over veibanen
og vil skape problemer for snøbrøytingen.

Styret vil rette en hjertelig takk til beredskapsgruppens medlemmer, som har sørget
for at fergeadkomsten har fungert meget
bra i hele sommer.
RENOVASJONSORDNINGEN
Siste tømmedag for de som har sommerabonnement blir tirsdag 16. oktober.
Det er lurt å fjerne søppelkassen etter siste
tømming, for å unngå at ”noen” legger fra
seg søppel i kassene i løpet av vinteren.

Hvis denne påminnelsen ikke blir fulgt
opp, vil det bli rettet direkte henvendelser
til den enkelte grunneier med beskjed om
hva som må gjøres. Hjelper heller ikke
dette, vil vellet måtte utføre arbeidet for
vedkommende grunneiers regning.

PRESENTASJON AV VELLETS EIENDOMMER (5) – BRUKSNR. 177 – PILBOGEN
Denne eiendommen er en av mange som er regulert til ”fellesområde (brygge og fortøyning)”.
Eiendommen ligger langs Pilbogen fra Asker kommunes eiendom og går rundt bukta frem til
badeplassen Sementen. Den innerste delen av eiendommen er lite anvendelig fordi det er
gjørme og langgrunt. Nærmest Sementen er det et båtplassområde som i dag består av enkeltbrygger, men dette er ett av de områdene der det er aktuelt å etablere et felles bryggeanlegg.
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