Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, primo september 2008
TRAKTORBRUK PÅ BRØNNØYA

BRØNNØYDAGEN 2008

Styret har nå ferdigbehandlet alle mottatte
søknader om tillatelse til å bruke traktor for
transport av gods på Brønnøya. Det er
også avklart med kommunen at vellet er
rette vedkommende til å gi slike tillatelser.

Brønnøydagen ble avviklet lørdag 19.07
med et stort og ambisiøst program. Godt
vær gjorde sitt til at arrangementet ble en
suksess med stor deltakelse av både barn
og voksne.

Det er den enkelte traktoreiers ansvar å
sørge for lovpliktig ansvarsforsikring etter
Bilansvarslovens regler. Registreringspliktige traktorer skal ha gyldige skilt.

19 barn og unge tok svømmeknappen på
Sementen, den yngste var Henrik Apeland
Bergh, 5 år gammel. En flott prestasjon!

De som har fått tillatelse vil få tilsendt en
grønn nummerert oblat som skal klebes på
traktoren. Tillatelsen gjelder til og med
31.12.2010, men den kan inndras ved
gjentatt misbruk.
Nye traktorer må ikke tas i bruk før søknad
er sendt og kjøretillatelse er innvilget.
Dette gjelder også for traktorer og annen
motorredskap som fraktes til Brønnøya for
en kortere periode i forbindelse med
bygnings- eller anleggsarbeider.
POSTKASSESTATIVET PÅ
PARKERINGSPLASSEN
Postkassestativet på parkeringsplassen er
nå fullt. Det er lite ønskelig å utvide
stativet, da dette vil gå på bekostning av
parkeringsplasser. Det er tydelig at flere
postkasser ikke lenger er i bruk, da de
stadig flyter over av reklamemateriell.
Det henstilles derfor til eierne av lite
brukte postkasser om å avgi plass til dem
som nå står på venteliste. Det kommer en
henvendelse i de aktuelle postkassene.
Vi advarer samtidig mot å oppbevare
parkeringsbevis i ulåste postkasser. Det
har hittil i år vært et titalls tilfeller av
parkeringsbevis stjålet fra postkasser.

Svømmestafetten ble vunnet av Sementen
Allstars; Birger Lie, Heidi Brunner, NielsErik Heger, Ulrik Heger og Jan Tariq RuiRahman. Velnytt gratulerer!
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.
KABELFERGE – VINTERBRO
Vinterbroen blir så vidt mulig lagt på plass
mandag 15.09. Dugnad for å klargjøre
kabelfergen for vinteropplag og andre
forefallende arbeider blir avholdt lørdag
20.09 fra kl. 10:00. Påmelding skjer til
Niels-Erik Heger, mobiltelefon 951 36 613
eller e-post til: ne@design-heger.no
Styret vil rette en hjertelig takk til beredskapsgruppens medlemmer, som har sørget
for at fergeadkomsten har fungert bra i
sommer.
UTLEIE AV VELHUSET
Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, Sørlia 11 –
telefon 66 85 95 40 – mobil 909 10 013.

Informasjon fra Styret i Brønnøya Vel, primo september 2008 – side 2
ÅRETS SØPPELAKSJON

NESØYA IDRETTSLAG – 50 ÅR

Fotballgruppen gjennomførte en meget
vellykket søppelaksjon fredag 15.08. Det
ble fraktet bort 11 tonn skrot fra 62 husstander. Stor takk til alle som deltok!

Nesøya IL er 50 år i år og det feires over
en uke i september. Første arrangement er
kampen mellom Stabæk og Lillestrøm
onsdag 10.09 på Nesøya Kunstgressbane
kl 18:00. Da dukker gamle helter opp for å
spille om ære og stolthet.

En mann i 40-årene ble iakttatt da han la en
sykkel på toppen av en container på Vestre
brygge. Dette til tross for at containeren
var gjort klar for avhenting med stropper.
En annen sykkel ble plassert ved siden av
containeren. Vedkommende må gjerne ta
kontakt med Birger Stensland på mobiltelefon 907 21 836 for å gjøre opp for seg.
RENOVASJONSORDNINGEN
Siste tømmedag for ”sommerabonnentene”
blir tirsdag 14.10. Det er lurt å fjerne
søppelkassen etter siste tømming, for å
unngå at ”noen” legger fra seg søppel i
kassene i løpet av vinteren.
Vær nøye med kildesorteringen. Det er
viktig å oppnå mest mulig rene fraksjoner:
Papir/papp/drikkekartong samles i oransje
sekk
Plastemballasje samles i gjennomsiktig,
perforert sekk
Glass- og metallemballasje leveres til
returpunkt på Vendelsund parkeringsplass.
Husholdningsavfall og annet skrot må ikke
hensettes på parkeringsplassene.
OPPRENSKNING LANGS VEIENE
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.
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.

Hovedarrangementet finner sted lørdag
13.09 med stor fest for hele familien. Det
åpnes nytt klubbhus og det blir leker og
underholdning hele ettermiddagen og
kvelden! Hold av dagen – arrangementet
begynner kl 15:00!
Jubiléet avsluttes med en Friidrettsdag for
alle barn i skolealder 18.09. En hel dag
med Friidrett på lagets nye anlegg i regi av
Friidrettsgruppa!
HUSKATTER OG VILLKATTER
Mange synes det er hyggelig å ha en katt
eller to i huset. Ikke alle forstår at det
følger ansvar med kattehold. Noen skaffer
seg en ”sommerkatt”, som blir igjen på øya
når familien flytter hjem om høsten. En
hunnkatt som ble etterlatt for to år siden,
streifer rundt på Søndre og setter stadig
nye ungekull til verden - takket være
ukastrerte huskatter av motsatt kjønn!
Hjemløse kattunger går en ublid skjebne i
møte når vinteren nærmer seg. Overlever
de, sørger de neste år for å øke bestanden
av uønskede villkatter på Brønnøya.
Den som kjenner ansvar for katten sin,
sørger for å få den kastrert eller sterilisert.
BRØNNØYAS HISTORIE
Bokens forfattere, Ellen Ugland og
Magnus Birkeland, har fått påpekt noen
feil og mangler som det er hensikten å rette
opp i et vedlegg som vil bli distribuert.
Hvis det er noen som har opplysninger
eller rettelser, vennligst ta kontakt med
Magnus Birkeland, telefon 66 84 76 29
eller e-post: magnubir@online.no
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