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Informasjon fra styret iBrønnøyaY el, medio mars2020

GENERALFORSAMLINGEN 26.02.20

KABELFERGEN

Protokollen fra generalforsamlingen onsdag26.02.20 er vedlagt dette Velq,tt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag
om eleklrisk drift av kabelfergen. For å
klargjøre systemet vil fergen bli lagt på
plass i begynnelsen av april. Flytebroen
vil bli liggende, men delvis sideforskjøvet,
fram til den fiernes ved månedsskiftet
aprlV mai. På denne måten kan fergen
testes mens adkomsten fortsatt vil være
over flytebroen.

STYRET FOR BRØNNØYA YEL

L

Styret består etter generalforsamlingen av:

Styreleder: Vivien Wrede-Holm

Nestleder:

Jan Andr6 Aune Nerhagen

Styremedlem: Mina Holm Juul
Styremedlem:

Dette innebærer at det vanlige dugnadsarbeidet for å få fergen på plass må skje en
måneds tid tidligere enn normalt.

Kjetil Knutsen

Styremedlem: Thomas Huus Mjøen

Varamedlem: Per Gunnar Gabrielsen
Varamedlem: Lars Vasbotten
Styrets forslag om å sløyfe varamedlemmer slik at alle blir «fullverdige» styremedlemmer ble vedtatt av generalforsamlingen, men siden det kreves
kvalifisert flertall, må vedtaket gjentas på
neste generalforsamling før det blir gyldig.
Styremedlemmene og forretningsfører vil i
løpet av våren få e-postadresser knyttet til
bronnoya.no. Opplysninger om dette og
om arbeidsområder for styremedlemmene
vil bli lagt inn på vellets nettsider.

MEDLEMSKONTINGENT FOR

2O2O

Årets kontingent ble fastsatt til kr. 4.900
for bebygget og kr. 2.450 for ubebygget
eiendom. Forfallsdato er 30.04.2020.
Det påløper morarente/purregebyr etter
gjeldene lovregler ved for sen betaling.

Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk
å oppgi medlemsnummer ved nettbetaling.

Yi trenger dugnadsdeltakere på lørdag
04.04 (fremmøte kl. 10:00). Ta kontakt
med Per Gunnar Gabrielsen, SMS eller
telefon 981,17 488 snarest, men senest
28.03, hvis du kan stille opp. Det
utbetales vanlig godtgiørelse og det
serveres pølser med noe å drikke til.

Vi minner også om at det trengs flere
frivillige som kan stille opp ved driftsavbrudd, selvfølgelig under forutsetning
at man er på øya eller i nærheten når
noe skjer. Opplæring vil bli gitt. Ta
kontakt med Per Gunnar Gabrielsen (se
ovenfor) for nærmere opplysninger
Elektrisk drift av kabelfergen krever en del
sikkerhetstiltak for å unngå ulykker og feil
som kan medføre driftsstans. Det er derfor
viktig at bruksreglene, som vil bli slått opp
ombord på fergen og på landsidene, følges.
Følg også med informasjon på vellets nettsider i tiden framover.

RENOVASJONSORDNINGEN
Første tømmedag for sommerabonnentene
blir i år tirsdag 21. april.
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OPPRYDDING PÅ PARKERINGSPLASSEN VED FERGESTEDET
Det vil som vanlig bli gjennomført en
ryddeaksj on på parkeringsplassen ved
fergestedet iløpet av våren, men dato er
ikke fastsatt. Følg med på vellets nettsider
og les oppslag på beredskapsgarasjen..

Under aksjonen, som vil pågå mellom
kl. 16 og 18, er all parkering forbudt.
Plassen for motorsykler skal brukes til
plassering av container. Derfor må den
være frigjort fra kl. 08 på ryddedagen.

Husk å gi beskjed til eventuelle leietakere
og bestilte håndverkere. Det tas forbehold
om å taue bort biler som ikke er {ernet for
eiers regning og risiko og plassere disse på
parkeringsplassen ved Søndre brygge.
Høsten 2019 ble det gjennomført en ryddeaksjon for å få f emet traller som var låst
fast til rekkverket langs gangveien - dette
for åfrigSøre rekkverket til sitt egentlige
formål. En del av disse trallene er blitt
stående innerst på parkeringsplassen. De
vil, sammen med annet skrot bli fiernet.

Det vil også bli gjennomført en opprydding
på postkassestativet for å få postkasser som
gjelder Kalkovnfaret satt på riktig plass.

Derfor må alle låser fjernes fra postkasser før aksjonen og ikke settes på
plass igien før tidligst dagen etter.
SAND TIL VELLETS BADEPLASSER
Asker kommune har reagert på at vellet har
etter§,lt sand på badeplassene uten søknad.
Det kreves nå omfattende dokumentasjon
av det som er gjort i 2019 -utført av firma
som har kompetanse innenfor fagområdet.
Deretter skal det innhentes uttalelse fra
Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Det
blir derfor ingen påfflling av sand i202A.

SOMMERJOBBER FOR UNGDOM
Vellet har noen sommerjobber som kan
passe for øyas ungdommer. Interesserte
bes melde seg innen 24 april.
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Skjøtselsoppgaver, alder minimum 16 år.
Man bør kunne håndtere maskiner som
ryddesag, gressklipper o.1. Kontakt Mina
Holm Juul på SMS eller telefon (lweldstid)
922 19 425.
Diverse vedlikehold av vellets bygninger,
maling etc. Kontakt Kjetil Knutsen på
SMS eller telefon (kveldstid) 415 42 427..

FELLING AV TRÆ,R PÅ YELLETS
EIENDOMMER
Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, må ta kontakt med
vellet via Birger Stensland, Kalkovnfaret 5,
e-post: birger.stensland@gmail.com eller
mobil 907 2L 836.
Den som får tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal fiernes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig.

FIBERNETT PÅ BRØNNØYA
Firma OneCo AS planlegger å starte opp
utbygging av fibernett pilBrøwrøya i april
Kablene vil bli fremført som luftstrekk,
men noen steder som jordkabel - der må
det innhentes aksept fra grunneier. Dette
gjelder også for plassering av koplingsskap på bakkeplan. Kontaktperson i
OneCo AS er Tomas Ingemar Larsson,
e-post: tomas.larsson@oneco.no eller
mobil 913 64 819.
Det er ca. 125 kunder som har bestilt fiber.
Man kan fortsatt bestille abonnement på
linken: https://fiber.telenor.no/
Eventuelle spørsmål kan også rettes til
øyas Fibergruppe ved Per Frode Hove,
e-post: perfrode@hove25.com

Program for L7. mai-feiringen
på Brønnøya blir kunngjort ved
oppslag på Beredskapsgarasjen.
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Tillegg til Velnytt medio mars 2020
Velnytt medio mars 2020 gikk i trykken og ble postlagt til medlemmer med adresse i utlandet
dagen før de første coronatiltakene ble bestemt. Utsendelse til øvrige medlemmer ble utsatt i
påvente av nødvendige avklaringer til etter berammet styremøte 31. mars.
Det er nå avklart at elektrisk drift av kabelfergen ikke kan iverksettes som planlagt. Derfor blir
det ingen dugnad lørdag 4. april. Hvis kabelfergen skal tas i bruk 1. mai vil det bli manuell drift.
Blir smitteverntiltakene videreført etter påske vil tillatt passasjerantall på fergen måtte
reduseres vesentlig. I praksis vil det bety at adkomsten ltl øya blir en helt uholdbar flaskehals.
Styret har derfor drøftet med Asker kommune om flytebroen kan bli liggende ute etter 1. mai.
Kommunen har lovet rask behandling av en eventuell søknad om dette.

Planlagt oppryddingsdugnad på parkeringsplassen ved fergestedet (Vendla 54) må påregnes
utsatt eller avlyst. 17. mai feiringen vil høyst sannsynlig måtte avlyses.
lnntil videre vil utleie av Velhuset ikke bli tillatt.
Styret oppfordrer medlemmene til åfølge råd og pålegg fra myndighetene og vil gi forlløpende
informasjon om øyas situasjon på vellets nettsider bronnoya@no

STYRET

Brønnøya, 31. mars 2020

Båtplasser til leie - sommeren 2020
Søndre Brønnøya Båtforening har gjennom årsmøtevedtak lagt til rette for å organisere
fremleie av båtplasser som medlemmer ikke ønsker å benytte selv i sesongen 2020. Vi har
sendt ut forespørsel om dette til alle medlemmer i foreningen med frist til å svare 1, april.

Vi har hittil fått inn 3 båtplasser som kan fremleies til medlemmer av Brønnøya Vel, som av
ulike årsaker ikke har fått dekket behovet for båtplass pr. i dag. Søndre Brønnøya Båtforening
oppfatter at det er mangel på båtplasser for medlemmer i andre soner.
Vi kan etter 1. april presentere en liste med antall plasser og størrelser
Henvendelse skjer til foreningens styreleder Runar Henanger på mobil 901 73 992 eller e-post
til runar.henanger@gmail.com

Vennlig hilsen
Sønd re Brønnøy a Båtforen
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