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GENERALFORSAMLINGEN 13.03.17

Protokollen fra generalforsamlingen man-
dag 13.03.17 kommer med neste Velnytt.

STYRET FOR BRøF{NØYA VEL

Styret består etter generalforsamlingen av:

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

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

S§remedlem: Erik Olafsen
erik_olafsen@hotmail. com

Styremedlem: Knut Skoe
knut@scribere.no

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

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

Varamedlem: Kjetil Knutsen
mettsko@online.no

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

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017

Årets kontingent ble fastsatt til kr. 4.000
for bebygget og kr.2.000 for ubebygget
eiendom. Forfallsdato er 30.04.2017.

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

Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk
å oppgi medlemsnummer ved nettbetaling.

RENOVAS JONS ORI}NINGEN

Første tømmedag for sommerabonnentene
blir i ar tirsdag etter påske, 18. april.

KABELFERGEN

Kabelfergen skal i år settes i drift lørdag
29.04. For å klargjøre monteringen blir
midtseksjonen av flytebroen sideforskjøvet
parallelt med fergetras6en noen dager i
forveien. Det blir en enkel gangforbin-
delse til den faste del av broen. Av denne
grunn er det ikke hensiktsmessig å ta sikte
på varetransport de siste dagene i april.

Yi trenger dugnadsdeltakere til jobben
29.04 (fremmøte kL 10:00). Vennligst ta
kontakt med Niels-Erik Heger,
mobiltelefon 951 36 613, e-post:
n-eheger@online.no - snarest mulig,
men senest 25.04, 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. Opplæring vil bli gitt. Ta
kontakt med Niels'Erik Heger (se
ovenfor) for nærmere opplysninger

FEIEREN KOMMER FREDAG
05.07.17

Feie- og tilsynstjenester AS har varslet sin
ankomst onsdag 05.07 -L7 - Alle regulerte
helårsboliger vil få besøk av feieren. Det
er viktig at spjeld og ventiler er lukket.

Alternativ dato er onsdag 02.08.17. Gi
beskjed til feieren hvis utsettelse ønskes.

For øvrige eiendommer kan feiing og
tilsyn bestilles på telefon 400 18 550 eller
e-post: post@tilsyn.no

Prisen for fiitidsboliger er kr. I.000 for
feiing av skorstein og kr. 500 for tilsyn av

ffringsanlegget.
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OPPRYDDING PÅ PARIGRINGS.
PLASSEN YED FERGESTEDET

Fotballgruppen skal feie og merke opp
parkeringsplassen ved fergestedet torsdag
27.04.17 mellom kI. 16 og 18. I dette
tidsrommet er all parkering forbudt.

Husk å gi beskjed til eventuelle leietakere
og bestilte håndverkere. Det kan bli
aktuelt å taue bort biler som ikke er fiemet.

Alt skrot (også defekte traller/killebarer)
som ligger på og ved plassen vil bli fiernet.

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

Forsøplingen av området rundt parkerings-
plassene og garasjeområdet er et alvorlig
problem. Medlemmer som bestiller
entreprenørtjenester må gi bes§ed om og
påse at søppel blir handtert slik det skal.

Vi minner også om attrallø og trillebårer
ikke må settes mot ogieller låses fast til
nabo§erdet. Fastlåste gjenstander vil bli
fiernet uten at det gis ytterligere varsel.

\a

SOMMERJOBBER F'OR T]NGDOM

VeIIet har en det småjobber som kan passe
for øyas ungdom. lnteresserte bes om å ta
kontakt med styreleder Svein Børge
Hoftun, telefon 959 86 592påkveldstid
eller e-post: s-hoftun@online-no

HAR DU BRUK FOR JORDMASSER?

Etter graving av dreneringsgrøft over
vellets eiendorn'tlordjordet" er det jor&
masser til overs. Det er bare å forsyne seg.

LØSMASSER I STORSEKK

Søndr,e Traktorlag mottar nå bestillinger på
støpesand,jord, pussand, singel, subbus og
pukk. Pris kr. 2JA0 pr storsekk. Det kan
også bestilles lecakuler, bark og elvestein.
Pris kr. 2.850 pr. storsekk. Prisene er inkl.
mva. og fritt levert påBrøwtøya. Bestil-
linger på mobil 926 41 573 ellq e-post til:
j antariq@sondretraktorlag.no

TRAKTORKJøRING PÅ BRØNNøYA

For å ffi kontroll med entteprenører 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

Det understrekes spesielt at traktorer og
tilhengere ikke tillates parkert i området
rundt fergestedet. Nattparkering skal skje
på oppdragsgivers eiendom.

Fra og med påsken20l7 vil entreprenører
ikke få tillatelse til bruk av ATV-traktorer
Bakgrunnen for dette er dår1ige erfaringer
hva gielder overholdelse av fartsreglene og
forbudet mot parkering rundt fergestedet..

Henvendelser om midlertidig kjøretillatelse
s§er til forretningsfører.

YARSEL YED UFORUTSETTE
HENDELSER PÅ BRØNNØYA

Vellet har en ordning med sms-varsel ved
uforutsette hendelser på Brønnøya, som
driftsstopp på kabelfergen eller lignende.

Medlemmer som ikke er påmeldt kan
sende tekstmelding brønnøyavørs el tll
telefonnumer 2434-

For stopp av varsling; send brønnøyastopp
til samme nufirmer.

"RIGMOR" OG "RTGFAR»

Ruten fra Sandvika tiTBrøtnøya vil bli
gjenopptatt fra og med fredag 19. mai.

For rutetider se: rylgry4q
Årets ruteplan vil bli vedlagt neste Velnytt.

Program for L7. mai-feiringen
på Brønnøya blir kunngjort ved

oppslag på Beredskapsgarasjen.
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