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KABELFERGE - FLYTEBRO
Flytebroen legges på plass mandag 15.09.
Kabelfergen blir lagt ved siden av broen i
påvente av en dugnad lørdag 20.09 for å
Hargtrøre fergen for vinteropplag m.m.

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
(fremmøte 20.09 kl. 10:00). Vennligst ta
kontakt med Niels-Erik Heger,
mobiltelefon 951 36 613, e-post:
n-eheger@online.no - snarest mulig,
men senest 18.09, hvis du kan stille opp.

nÅ»ynmKT

PÅ BRØNNØYA

Brønnøya vel har fellingstilltatelse til ett
rådyr på Brønnøya. Styret søkte om jaktvald etter samtaler/korrespondanse med
kommunen omkring det vi oppfatter som
en sterkt økende rådyrstamme og gfentatte
bekymringsmeldinger om økende fl åttmengde og flere sykdomstilfeller pbøya.
Kommunen hevder det ikke kan gjøres
tiltak for å redusere stammen uten å ha gått
veien om ordinært jaktløyve først. Styret
mener i og for seg at det å redusere
stammen med ett dyr ikke gjør store
forskjellen, men vi er nødt til å prøve dette
først, hevder kommunen-

i å jake,

Velmedlemmer som er interessert
bes ta kontakt med s.hoftun@online.no.
Man må ha nødvendige lisenser osv og
skissere hvordan man meneriakten kan
foregå på en sikker måte. Styret vil ta
stilling til hvem som kan forestå jakt så
fort som mulig. Søknader der flere av øyas
potensielle jegere går sammen om tiltaket
vil bli prioritert.
Det vil bli informert om selve jakten på et
senere tidspunkt.

VARSEL YED UFORUTSETTE
HENDELSER PÅ BRØI{NØYA
Ønsker du varsel ved uforutsette hendelser
påBrømrøya, som driftsstopp på kabelfergen eller lignende?
Denne tjenesten ble etablert på vårparten
år og har fungert meget tilfredsstillende.

i

Medlemmer som ennå ikke er påmeldt kan
sende tekstmeldin g brønnøyavarsel til
telefonnumer 2434.
For stopp avvarsling; send brønnøyastopp
til samme nummer.

BÅTBORENINGSREGLER
På generalforsamlingen

1

0.03. 14 ble

til ny ordlyd "Ved salg av
eiendom somfrafør disponerer mer enn ån
styrets forslag

båtplass, tillates bare dn båtplass overført
til ny eier" etter benkeforslag endret til
" overdrogelse " istedenfot " salg " .

Det er mottatt klage fra et medlem som
mener at denne endringen er så betydelig at
det ikke er korrekl, av hensyn til medlemmer som ikke var til stede, å vedta den nye
ordlyden.
Styret har forelagt saken for kontroll- og
valgkomitden, som finner at det vedtatte
forslaget (som inkluderer arv) ikke er
ugyldig, men at det er betydelig awikende
fra styrets forslag og derfor med fordel
kunne vært utredet på tilsvarende grundige
måte som styrets forslag.
Det anbefales derfor at forslagene tas opp
til ny behandling på neste generalforsamling.
Styret har besluttet åføLge anbefalingen.
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BÅTPLASSMøTE T,oR SONE 6

26 perconer som representerte møtte opp til
dugnaden. Det ble ryddet i busker og kratt
og samlet søppel - i trekanten der Sørlia
møter Viemveien, på sletta i Ostsundveien
og ved Østre brygge og i Sandbukta.

Påmøtet 15.08, der 18 eiendommer var
representert, ble det valgt et interimsstyre
som skal arbeide for å få etablert et fellesanlegg i den nordre bukta i Store Ostsund.

Etterpå var det sosialt samvær med grillmat på Søndre. Sfret er kjempefomøyd
med innsatsen fra de som var der, men
savner et større oppmøte, siden dette
gielder å skjøtte de områdene ph øyavi
eier sammen.

PARI(ERING SPLAS SEN VED
FERGESTEDET PÅ NESØYSIDEN
Parkering av motorsykler, mopeder og
scootere skal skje på plassen mellom veien
og postkassestativet. Ved parkering på bilplass vil slike §øretøyer bli ilagt gebyr.

Vi minner nok en gang om

at søppel og

skrot ikke må "glemmes igien" og at man
må ta med hjem reklametrykksaker og
gratisaviser som kommer i postkassene.

Medlemmer av interimss§ret er Thor M.
Bjerke, Mina E. Holm Juul, Svein Børge
Hoftun og Kjell Gundersen.

TENNIS . BRØNINØYA OPEN 2014
Brønnøya Open ble awiklet 19. juli strålende vær og med flott innsats fra
deltakerne.
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Herrefinalen ble vunnet av William Haugstøl
Dubois etter seier over Johan Walter, med
sifrene

6-1,6-I.

Damefinalen ble vunnet av Marianne RudolphLund etter seier over Randi Willoch, med
sifrene 6-1,6-4.
Juniorfinalen ble lunnet av Edward RødLarsen etter seier over Benjamin Willoch, med
sifrene 6-1,6-4.

BRØNNØYDAGEN 2014
OPPRENSKNING LANGS VEIENE

fuets Brøwrøydaggikk av stabelen lørdag

Vinteren nærmer seg og det er på tide å
sørge for å bes§ære grener og busker som
henger ut over veibanen, eller som kan
komme til ågøre det ved snøfall.
Brøytetraktoren har ofte problemer med å
komme frem etter tunge snøfall. Ved å
renske opp i veigrøfter og stikkrenner
samtidig, kan oversvømmelser unngås.
Det kan bli nødvendig å la nødvendige
arbeider bli utført for grunneiers regning
der oppfordringen ovenfor ikke blir fulgt.

SøPPELAKSJONEN
Fotballgruppen gj ennomførte en meget
vellykket søppelaksjon fredag 1 5.08.
Styret retter en hjertelig takk til Fotballgruppens medlemmer for dette tiltaket.
Aksjonens overskudd går som vanlig
veldedig formål.

til

et

19.

juli med stort oppmøte og fantastisk

vær. På Cementen tok 26 barn mellom 6
og 14 år svømmeknapp av forskjellige
slag. Gratulerer! 8 lag stilte til svømmestafett. Team Cementen vant. Sjørøveren
kom og fikk hjelp tilå finne skatten sin, og
noen måtte gå planken med et plask.

grilling, leker og
snekkerverksted. Tautrekkerkonkurransen
ble vunnet av Vestre brygge og vandrepokalen ble overlevert av Søndre brygge
som har hau den i3 år. Ca 80 bam fikk
ansiktsmaling, og tryllekunstneren Virrvarr
lurte oss alle. Det var ungdomspub frem til
k1.21.00. førbaren åpnet for voksenpuben.
Puben stengte veldig sent.
På Velhuset var det

Ca.250 små og store deltok på
Brøwøydagen i ar. Tusen takk til
arrangører og deltakere som er med på å
lage en stor opplevelse for alle.
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