Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, ultimo november 2007
GENERALFORSAMLING – 2008

INFORMASJON TIL LEIETAKERE

Dato for generalforsamlingen er fastsatt til
mandag 03.03.2008. Forslag som medlemmene ønsker satt på dagsorden må være
innkommet skriftlig til styret innen
01.01.2008 (vedtektenes § 7).

Det er viktig at medlemmer som leier ut
sine eiendommer gir leietakerne beskjed
om regler som gjelder på Brønnøya. Det
samme gjelder familiemedlemmer som
ikke har tilgang til informasjon fra vellet.

TRAKTORBRUK PÅ BRØNNØYA
Frist for innsendelse av søknadsskjema om
bruk av traktor på Brønnøya var 15.10.07.
Styret har startet gjennomgangen av de
mottatte skjemaer og det er hensikten å
sende ut tillatelser og oblater som skal
klebes på traktorene i løpet av vinteren.

Det er mulig å bestille ”ekstraforsendelse”
av all informasjon fra vellet mot å dekke
portokostnader med kr. 75,- pr. år. Ekstra
e-postforsendelse av ”Vel-nytt” er gratis.
Bestilling skjer ved henvendelse til:
Forretningsfører Magnus Birkeland,
telefon 66 84 76 29 (kl. 0830 – 0930),
e-post: magnubir@online.no

Hvis det er noen som har glemt å sende inn
søknadsskjemaet, må det gjøres omgående.

FEIING AV PIPER

VARMEKABELANLEGGENE

I Asker omfattes bare helårsboliger av den
obligatoriske feiertjenesten.

Varmekabelanleggene i gangveien ned til
flytebroen på Nesøysiden og i trappene på
Brønnøysiden slås manuelt av og på etter
behov. Da det tar mange timer før kablene
gir full effekt, kan det i perioder være glatt
ved nattefrost eller plutselige væromslag.

Eiere av fritidsboliger må selv bestille
feiing ved henvendelse til: Feiermester
Klaus Christensen AS, telefon 0 40 60 eller
mobil 922 39 000.

Kablene i gangveien på Nesøysiden ligger
langs rekkverket og det er derfor viktig at
det ikke parkeres/låses traller og sykler til
dette rekkverket. En gul tralle som i lang
tid har vært låst fast øverst i gangveien må
omgående fjernes.
HELIKOPTERTRANSPORT
På grunn av klager fra naboene rundt
parkeringsplassen på Søndre Nesøya kan
det dessverre ikke lenger gis tillatelse til å
bruke denne plassen som utgangspunkt for
helikoptertransport av last til Brønnøya.

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 – mobil 907 21 836.
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.
HUSK VELLETS NETTSIDE:

www.bronnoya.no
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HUSKELISTE
TAKK FOR I ÅR !

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

Styre og forretningsfører benytter
anledningen til å takke for i år og
ønsker medlemmene med familie en
riktig god jul og et godt nytt år.

Henvendelser om renovasjonsordningen
rettes til Kari Ekerholt, Asker kommune,
telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04.
PARKERINGSPLASSENE
Husk at det på begge parkeringsplassene
bare kan parkeres personbiler og mindre
varebiler. Større kjøretøyer er ikke tillatt.

PRESENTASJON AV VELLETS EIENDOMMER (6) – BRUKSNR. 178 – SANDBUKTA

11

Denne eiendommen har egentlig to bruksnummer, 178 og 280. Årsaken til dette er et makeskifte som ble gjennomført på 1930-tallet mellom vellet og Ernst G. Mortensen. Opprinnelig
gikk vellets eiendom på skrå opp til krysset Pilodden/Brønnøyveien, men det ble byttet mot et
areal nord for den gangveien som er tegnet inn på kartet. Eiendommen er regulert til fellesareal (opphold og fortøyning). Det er private brygger rundt bukta, unntatt innerst der det er
langgrunt og dessuten et skvalpeskjær som hindrer båtadkomst ved lavvann. De ytterste
bryggene på vestsiden av bukta ligger på private strandparseller med egne bruksnummer.
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