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GENERALFORSAMLINGEN 1 4.03.16

Protokollen fra generalforsamlingen man-
dag 14.03.16 følger vedlagt.

STYRET FOR BRøIYNøYA V§L

Styret bestar etter generalforsamlingen av:

Styreleder: Svein Børge Hoftun
s.hoftun@online.no

Nestleder: Niels-Erik Heger
n-eheger@online.no

Styremedlem: Erik Olafsen
erik_o lafsen@hotmail. com

Styreriredlem: Knut Skoe
knut@scribere.no

Styremedlem: May-Id d Øryord
may-idd. oij ord@norconsult.com

Varamedlem: Nina Kristine Lyng
nina.lyng@live.no

Varamedlem: Kjetil Knutsen
mettsko@online.no

E-post til hele styret: styret@bronnoya.no

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2016

fuets kontingent ble fastsatt til kr. 3.500
for bebygget og kr. 1.750 for ubebygget
eiendom. Forfallsdato er 30.04 .2016.

Det påløper morarente/purregebyr etter
gjeldene lovregler ved for sen betaling.

Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk
å oppgi medlemsnummer ved nettbetaling.

UTLEIE AV \TELHUSET

Henvendelser om utleie av Velhuset kan
rettes til Mette Waaberg, telefon 909
10 013 eller e-post: mette@pravda.no

KABELT'ERGEN

Kabelfergen skal i år settes i drift lørdag
30.04. For å klargjøre monteringen blir
midtseksj onen av flyebroen sidefors§øvet
parallelt med fergetras6en noen dager i
forveien. Det blir en enkel gangforbindelse
til den faste del av broen. Av denne grunn
er det ikke hensiktsmessig å ta sikte på
varetransport de siste dagene i april.

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
30.44 (fremmøte kI. 10:00). Yennligst ta
kontakt med Niels-Erik Heger,
mobiltelefon 951 36 613, e-post:
n-eheger@online.no - snarest mulig,
men senest25.04, hvis du kan stille opp.

Vi minner også om at det trengs flere
frivillige som kan stille opp ved drifts-
avbrudd, selvfølgelig under forutsetning
at man er på øya eller i nærheten når
noe skjer. Opplæringvil bli gitt. Ta
kontakt med Niels-Erik Heger (se
ovenfor) for nærmere opplysninger

OPPRYDDING PÅ PARKERINGS.
PLASSEN VED F'ERGESTEDET

Fotballgruppen skal feie og merke opp
parkeringsplassen ved fergestedet onsdag
27.04.16 mellom kl. t6 og 18. I dette
tidsrommet er all parkering forbudt.

Husk å gi bes§ed til eventuelle leietakere
og bestilte håndverkere. Det kan bli
aktuelt å taue bort biler som ikke er fiernet.

Alt skrot (også defekte tralleritrillebårer)
som ligger på og rundt plassen vil bli
fiemet.

Garasjesameiet vil samme dag rydde opp
på garasjeområdet og fierne alt som er
hensatt eller lagret bak garasjene i Vendla.
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PARI(ERINGSSAKEN

Etter konstruktive møter med kommunens
administrasj on, foreslo Rådmannen meget
overraskende at forhandlingene med vellet
skulle avbrytes og at det skulle anlegges
parkeringsplass for turister til Brønnøya og
besøkende til Hvamodden på DNB-tomten.
Dette ville innebære velmedlernmene ikke
lenger kunne parkere gratis her.

Før saken kom til behandling i Formann-
skapet gj orde forhandlingsutvalget en
henvendelse til politikerne, noe som
resulterte i et vedtak om at det skulle
forhandles videre med vellet med henblikk
på en toårs prøveordning der det etableres
felles regelverk for begge parkerings-
plassene (DNB-tomten og Søndre brygge).
Velmedlemmene vil kunne parkere gratis
uten tidsbegrensning, mens turister får
gratis parkering i 3 timer og deretter må
betale avgift etter satser fastsatt av
kommunen. Det er på det nåværende
tidspunkt usikkert hva dette vil bety for
vellets parkeringsinntekter.

Styret vil arbeide for at det i tillegg til en
toars prøveordning finnes en løsning på
DNB-tomten for tinglyst parkeringsrett for
eiere av ubebygde tomter påBrcnnøya.

Nærmere informasjon om forhandlings-
resultat vil bli gitt i neste Velnytt. Det kan
bli aktuelt å innkalle til en ekstraordinær
generalforsamling, men siden det ikke
dreier seg om et makeskifte, vil det ikke
være nødvendig med 2l3-flertall.

RENOVASJONSORDNINGEN

Renovasj onsperioden for sommer-
abonnentene er 15. april - 15. oktober.

Sekker til husholdningsavfall og plast-
emballasje bestilles ay renovatøren, fest en
lapp med bes§ed på lokket til søppel-
kassen i god tid før tømmedag (tirsdag).

Renovatøren også tar med glass- og
metallemballasje. Bruk §erne sekk
beregnet for plast, men glass- og metall-
emballasje må ikke legges i samme sekk
som plastemballasje.

TRAKTORKJØRING PÅ BRøNNØYA

Det er dessverre noen traktoreiere som ikke
respekterer de vedtatte regler for bruk av
traktor påBrønnøyz. Spesielt gielder dette
entreprenører som utfører oppdrag pil øya.

Gjeldende tillatelser for bruk av traklor er
forlenget tll31.12.2018, forutsatt at eier
har bekreftet at det fortsatt foreligger
gyldig forsil«ing. Nye, blå oblater skal
være påklebet traktorene senest 30. april.

For å ffi kontroll med entreprenører som
ikke følger reglene, har styret fastsatt at
søknader om midlertidig kjøretillatelse for
traktorer og andre motoriserte arbeids-
redskap skal fremmes gjennom det vel-
medlem som det skal utføres arbeider for.
Vedkommende medlem må føre kontroll
med at reglene overholdes.

Henvendelser om midlertidig kjøretillatelse
skjer til forretningsfører Magnus Birkeland
på telefon 66 84 76 29 (kl. 08:30 - 09:30)
eller e-post: magnubir@online.no

SOMMERJOBBER FOR TINGDOM

Vellet har en del småjobber som kan passe
for øyas ungdom. Interesserte bes om å ta
kontakt med styreleder Svein Børge
Hoffun, telefon 959 86 592phkveldstid
eller e-post: s.hoftun@online.no

T]LOYLIG HOGST I NATURPARKEN

Saken er oppklart. S§ret har akseptert at
det tas sikte på behandling i konfliktrådet.

"RIGMOR" OG "RIGFAR"
Ruten fra Sandvika til Brønnøya vil bli
gfenopptatt fra og med fredag 13. mai.

For rutetider se nettstedet: www.rigmor.no

Årets ruteplan vilbli vedlagt neste Velnltt.

tfrr f.slirl8..
Program for 17. mai-feiringen

på Brønnøya blir kunngjort ved
oppslag på Beredskapsgarasjen.
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