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Som ny på øyo, hor du sikkert monge spørsmå|, og styrøt
hor derfor utqrbeidet dette brevet som vi mener dekker
det mest nødvendige ov det du trenger å vite om
proktiske forhold og administrosjon ov øyo"
Brønnøyo er

BR{ryNNffiYA VEI-

et lite somfunn med både fastboende

og hytteeiere. De ivrigste
hytfeeiere er på øyo jøvnt hele åre|, f lesteporten dukker opp på øyo tidlig i opril og
cvslutfer som regel i slutten ov september.

1.

Brønnøyo Vel

Somfølge ov behov for leveregler og orden ble det i 1930 opprettet et Velfar
Brønnøyo" Vellets vedtøkter f ølger vedlogt.

1.1. Styret og forretningsføeer
Vellet ledes av et styre på fem medlemmer: styreleder og fire medlemmer
somt 2 voromedlemmer. Lederen velges direkte ov generalforsomlingen, styrel
farøvrig konstituerer seg selv.
Vels odresse e?
Brønnøyo Vel
Postboks 516
1302 Sandviko
e-post : styret@bronnoyo.no
BrønnøvaVels f arcetninasf ører ør;
Mognus Birkeland
Telefon 66 84 V6 29 (sikrest mondog-fredog kl. 08:30 - 09:30)
e-post: odnr in@bronnoyo.no
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" Generolforsomling

Generalf orsamling holdes hvert år i tiden 1. februqr -15. rnors, etter børommelse ov
styret. Frist for innsendelse ov forslog/soker som medlemmer ønsker behondlet er 1.
jonucr.

1.3" Sommermøte
Det skal hvert år holdes et medlemsmøte i tidsrommet

1.

juli -

15. ougust.

1.4. Velkontingent og medlemskop
Velkontingenten fostsettes hvert år på generalf orsomlingen, og olle grunneiere på
Brønnøya er pliktige medlemmer ov vellet. Det er holv medlemskontingent for
ubebygde eiendor'"tmer. Kontingenten forfsller til betoling 30. opril.
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A. Ådkomsf
Til øyo kommer du enten med kobelfergø, buss, egen båt eller annen båtforbindelse.

tr. Kobelferge
Kobelfergen forbinder øyo med fostlandet (Nesøya), og kon brukes både av beboere
og turister. Den drives ov BrønnøyaVel påfrivillig bosis iperioden co. 1, mai til co. 15.
september hvert år. Kabelfergen stenges av sikkerhetsmessige årsoker hver 5t.
Honsoften fro kl. 18;30 til k|.06:00 neste morgen. Det er ingen olternotiv overfort i
dettø tidsrommet" Styret oppfordrer qlle Vel-medlernmene om å tq qnsvor for ot
reglene for kcbelf ergenfølges.5e skilt.
2.

2.2. Flytebro

f perioden co. 15. september til ca. I. moi erstattes kabelfergenav en flytebro.
Buss til Nesøyo
Nesøyo trof ikkeres qv busslinle 265 til og f ro Sondviko (holvtimesrute), dessuten ov
ekspressbuss 265 E til og fro Oslo i rushtidene. Nenmeste stoppested er Vendlo
(ved krysset Vendlo/5øndre vei), 300 meter fra f ergestadet.

2.3.

2.4. gifiorbindelse -

ltÅ/S Rigmor og M/5 Rigfor
lv1l5 Rigma? er kjent som en ov Oslofjordens eldste trebåter med mye sjel og hyggelig
otmosfære. Siden 1972 har M/S Rigmor seilt med stor suksess som utleiebåt og i
f ergetrafikk tii øyene i Vestfjorden, deriblont mellom Brønnøya og Sondvika.
For nærrnere informqsjon, sjekk www.rigmor.no eller e-post; rigmor@rigmor.no

2"5. Motorisert ferdsel
Motorisert traf ikk på veinettet er forbudt. Dispensosjon kan gis f or tungtrof ikk
med traktor. Regler for bruk ov traktor p8,Brønnøyaf ølger som vedlegg.

2.6. Porkering
Det er tilgang til tre porkeringsplasser

1.
2.
3.

på Nesøya

for velløts medlemmer:

Farkeringsplass for kortt,idsparkering i Vendla 54 (ved fergestedet). Her er
parkering tillatt maksimum 24 timer på ukedoger og f ra f redag aften til mandog
rnargen i helgene.
Parkeringsplass for ubegrenset parkeringstid i 1øndre vei 3 (<<DNB-tamten»>).
Parkeringsplass for ubegrenset parkeringstid i Vestre vei 96 (Søndre brygge).

tre parkeringsplosseneer det bare odgong til porkering ov personbil eller lett
vorebil. Parkering med tilhenger er bare tillatt på porkeringsplossen i Vestre vzi 96,
Påalle

Porkeringsbevis for gratis parkering utstedes i mai med gyldighøt til 31. moi neste 8r.
Hverl medlem som hqr betalt kontingent for del løpende år får ett porkeringsbavis
som gjølder på alle fre porkeringsplossene og to porkøringsbevis som bare gjelder på
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parkeringsplassene i Søndre vei 3 og Vestre vei 96. På disse to plossene er det også
odgong til porkering for ollmenheten mot betoling for porkeringstid over 3 timer.

iVendlo 54er det ovsatt ploss til motorsykler og scootere
mellom veien og postkossestotivet. For slike k1øretøyer trengs ikke porkeringsbevis.
På parkeringsplossen

tre

porkeringsplossene kan biler som mongler gyldig porker"ingsbevis bli ilogt
gebyr. Porkeringsbevisøt må ligge synlig og utiidekket ved bilens frontrute.
På olle

2.7.

Sykkelporkering

Ved tergestedet på Brønnøysiden er del en stor sykkelporkeringsploss. Den er
beregnet på sykler som er i jevnlig bruk. Vennligst ikke lås fost sykler til nobogjerder
i næ,rheten av f ergestedet.

2"8. Fellesbrygger
Anløpsbrygger tar M/S Rigmor

og M/S Rigfor ligger på tre steder p8, øya. Døt er
nordre, østre og søndre brygge. Øsf re brygge kan ikke anløpes ved sterk pålondsvind.
Av sikkerhetsnressige årsoker er det ikke tillott med tung last på disse bryggøne.
Vestre brygge e? Øyas loste- og lossebrygge, dessuten er det øn losterompe ved siden
av Søndre brygge" Døt vil bli reogert på uforsvorlig bruk ov de qndre bryggene" Last
må fjernes snorest etter onkomst og ikkø bli liggende over n@rmeste helg.

er det f lytebrygger far onløp ov småbåter ved fergestedet ag i bukto ved
Hvomodden (ner parkeringsplossøn i Vestre vei 96). Ved disse bryggene er maksimol

På Nesøyo

tillott

oppholdstid

for lossingllasting

2 timer"

2"9" Båtplqsser
Alle grunneiere på Brønnøyo som ikke hor strondtomt med bryggemulighet hor rett til
båtploss på en ov vellets eiendommer som er regulert til dette formålet. Det er flere
steder etablert fellesonlegg som disponeres ov en lokol båtforening. Oppføring ov
brygger og fellesanlegg er søknadspliktig averfor Asker kommune. Øyaer delt inn i
båtplossoner som viser hvor den enkelte eiendom kon tildeles båtplass. Ved etoblering
qv nye fellessnlegg må eiere ov ønkeltbrygger f
lerne disse uten vederlag og tegne seg
fon medlemskcp iden båtforening som skol opprettes. 5e vedlogte båtplossregler.
Båtøn ivinteropplog p6 vellets eiendomm€r må vere sjøsott/f..;ernøt senest 15. juni.
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3.1.

Renovosjon
9rønnøyo har offentlig renovosjon. Det er hølårsqbonnement for helårsbebaere og
halvårsqbonnement {i5.04 - 15.i0) for hytteeiere. Det utplosseres sekkstotiv ved hver
eiendom og tørnming skler i henhold til obonnement. Tømmedog er tirsdag.

3"2. Post- og ovisombering
-)

Def er ombering ov aviser, men ikke brevpost, påBrønnøyo mesteporten ov skolens
sommerferie. Tidsrom kunngj øres hvert år i Velnytt. Fostboende har postkasse på
Vendelsund porkeringsploss for leverinq ov post og oviser resten av året. Det er en
felleskssse f ar velmedlemmer som ikke hor egen postkosse. Sjekk denne kossen
regelmessig for å se om det er kommet post til deg. Henvendelser om postkosser
rettes til vellets forretning sf ører.

3.3" Veivedlikehold
Veiene på Brønnøyo vedlikehoides ov vellet, og styret inngår ovtaler med profesjonelle
aktører som forestår vedlikeholdet, hele året. Alle grunneiere hor imidlertid plikt til å
holde grøftene og veiene knyttet til egen eiendom, f rie f or ugress, krott ag træ.r..
Stikkrenner må holdes åpnø. De viktigsteveienebrøytes om vinteren.

3.4. Bronnberedskop
Brann skol vorsles til Asker og Bærum Brannvesen

på telefon 110. Bronnvesenet hor
slukningsutstyr logret på hovedgården og en utrykningsfroktor som er plossert i
beredskapsgorosjen ved fergestedet. Denne benyttes også av vonn- og avløpsetoten.

3"5.

f,eifnE
Feiing og ikke minst tilsyn (kontroll av ildsted, røykkonol, røykvorsler, slukkeutstyr og
rømningsveier) er bronnf orebyggende tiltok som er særli9 viktige på Brønnøyo på
grunn av brcnnvesenets lange utrykningstid hit.

Alle regulerte helårsboliger plikter å benytte seg ov kommunens opplegg for feiing av
piper og tilsyn med fyringsonlegg. Disse må betqla et Srlig f eiegebyr til kommunen.
f eiegøbyret dekkør kommunens utgifter til:

. Feiing ov røykkonsl hvert onnet år
. Tilsyn/kontroll med fyringsonlegget hvert fjerde år

' fnformosjon

' Tilsyn/kontroll med røykvsrslere, slukningsutstyr og rømningsveier

hvert

fjerde år
Eiere ov regulerte fritidsbaligør må bestille f eiing. Oppdroget utføres når teieren er
på sin f eierunde på øyo. Spørsmål vedrørende f øtingltilsyn/kontroll kon rettes til:
Feie- og tilsynstjenester As,telefon 400 i8 550. E-post: post@tilsyn.no

3.6. Dugnoder
Vedlikehold og

drift ov kobelferge og f lytebro er løpende oppgover for

BrønnøyaVel.
Dette orbeidet ufføres på dugnod. Alle grunneiere ønskes velkommen til enhver
dugnod" Uten innsotsen f rs de f rivillige på øyo, kommer ikke {erge ellør f lytebro på
vonnet. Ncarmil.løene må iverksette tiltok for å holde sitt mlljø i orden, det vere seE
felles tnappeonlegg, bodeplosser, bryggehus etc.
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3.7.

Vonn og ovløp
Det er offentlig vonn- og ovløpsnett på øyo. Hovedledningsnettet eies ov kommunen,
nesten ov Vestfjorden Vann og Avløp A5, postboks 235, 130i Sondviko.

3.8.

ttrww.bronnoyo. no
Brønnøya hor sin egen hjemmeside som hor mye

forhold rundt

nyttig informosjon om Brønnøya og

øya.

3.9. Velnytt
Brønnøya Vel hor sitt eget informasjonsblod som heter Velnytt. Det kommer ut mellom
5 og 6 ganger i året, og innhoid er mye inf orrnosjon og nyttige tips. Velnytt sendes
helst som e*postvedlegg, oppgi derf or din e-postadresse til vellets forretningsf ører.
Def ør også adgang til å bøstille Velnytt søndt som e-post til fomiliemedlemmer.

3.10.

Bodeplosser
Det er flere fine badøplosser påøya. Det er fire som spesielt utmerker seg,
fellesstrsnden ved Østrebrygge, Sømenten (ved Pilbogen) og Storeslott og stronden
ved siden av Søndre brygge iLongårsundet. Velmedlemmer med fqmilie og venner kon
bruke olle vellets eiendommer, både longs sjøen og inne på øyo.

3.11. Verneplen for Indre Oslofjord
For Brønnøyo gjelder verneplonen de tre områdøneVendelholmene, Viernbukto og
Kattanompo. Det er bekreftet ot disse områdene skol kunne benyttes som det hittil
hor vært proktisert: Boding/rekreosjon og båtfortøyning ved godkjente bryggaonlegg.
3.14. Trefelling
Ønsker du å felle trær på eiendommer som tilhører Brønnøya Vel, kon du ta kontokt
mød veilet vio Birger Stenslond (mobil 9AT n 836), som gjennomf ører en beforing.
Den som får tillotelsø til å felle træ?, skol også rydde opp etter seg. Det vil si ot
grener og ved skol fjernes. Grener kon under kontroll brennes på stedet dersom dette
er forsvarlig" Veden kon beholdes og skol kjøres vekk.

3.13" Båndtvong
Det er påbudt med bruk ov bånd på hunder som ferdes på øyo. Dette gielder
hele &ret.

4. Aktiviteter
4.1. Velhuset
Velhuset ligger iVelhusveien 9 på Brønnøya. Huset er oppgrodert, delvis på dugnod av
qktive velmedlemmer. Det er blitt et f int sted med både velutstyrt kjøkken og

tooletter.
Den

første f redcA i hver måned, hele året, ovholdes
{

Pub med adgong

for vellets

medlemmør med venner og bekjente. Normolt er det stort kl. 20:00. Eveniuelle ovvik
kunngjøres i Velnytt ellør ved oppslog på beredskopsgarasjen ved f ergestedet.
Prisen for utleie ov Veihuset er kr. 1.500 pr. dog med bruk ov kjøkken og kr. 1"000 pr.
dog uten bruk ov kjøkken.. Tilleggfar rengløring (hvis mqn ikke vilgløre dette selv)
er kr.75A" Det må betoles et depositum på kr.750 ved bøstilling.

Bestillinger foretos f ro vellets neftside: www.bronnoyc.no. Her vil mon også f inne
gjeldende regler for leie og bruk qv Velhuset.

4.å.

Ryddecksjon
Det ovholdes årlig en ryddeoksjon i. Do kon mon bli kvitt store ting som sykier,
gressklippere, påhenqsmotorer, trillebåre? og lignende. Tomf losker, matovfcll, løv og
annet brennbort moterlole tas ikke med. Tidspunkt kunnglørøs i Velnytt.

4.3.

Tennisgruppen
Øyohar egenlennisbone og dersom du ønsker å bli medlem, er konfaktperson:
Moy-Idd Øi1ord (mobil 454 01 029) eller e-post: may.idd.oijord@norconsult.no

4.4.

Fotbollgruppen
Fotbollgruppen trener på øyos fofbollbone hele året og kontoktperson er:
Birger Stenslond (mobil 9A7 U 836),

4.5.

Brønnøydogene

Før i tiden tilboke i 1950-tollet stortet Brønnøyo Vel opp med Brønnøydogene. De ble
gjennornført hver sommer irnonge år, og flere av dogens beboerz på øyc minnes dissø
med glede. Det var konkurronser på dogtid og bryggedons på kvelden. Denne
trodisjonen ble gjenopptott i2005, men nå er det dessverre ingen som vilto onsvor
for dette orrongemenfet. Styret håper det kon komme i gong igjen.

4.6.75-Ars

bilcAet

Høsten 2005 f eiret grunneierene på øyo BrønnøyaVels 75-års jubileum. Det er
utorbeidet et flott bilog fra føsten med bl.o. bilder og ovsnitt med øyos historie.
Dette f ølgør vedlogt.

4.7.

Brønnøyboko

Det er utgitl enfin bok om Brønnøya ifortid og nåtid: "Ånkomst Brønnøya, øyliv i
indre Oslofjord tør og nå". Forfattere er Ellen Uglond og Mognus Birkelond med
bidrog fro monge ov øyos beboere. Boken koster kr. 200,- (f or t-2 eksemplcrer). Ta
kontokt med Mognus Birkelond, Brønnøyveien 57 {telef on 66 84 76 29) for besfilling.
Brønnøya, 07 .05.?A?O

Vennlig hilsen

fro styret i BrønnøyaVel
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