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Informasjon fra styret iBrønnøyaY el, ultimo mai20l9

II'YE PARI(ERING STILLATELSER

MEDLEMSKONTINGENTEN

Vellets medlemmer får sammen med
dette Velnytt, forutsatt at kontingenten
for 20L9 er betalt, tre nye parkeringstillatelser (to grønne og ett rødt).

Det er fremdeles noen som ennå ikke har
betalt kontingenten. Sene betalere vilffi
sine parkeringstillatelser ettersendt
safirmen med første Velny,ft etter
betalingsdato.

Alle

de nye parkeringstillatelsene har et

f,rresifret nwnmer der de siste tre sifrene er

medlemsnummeret. Parkeringstillatelsene
har påtrykt utløpsdato 31.05.2020, men det
tas sikte på senere å erstatte disse med en
form for elektronisk registrering.
De grønne parkeringstillatelsene gfelder for
ubegrenset parkeringstid på parkeringsplassene i Søndre vei 3 og Vestre vei 96.
Den røde parkeringstillatelsen gjelder for
ubegrenset parkeringstid på disse to
parkeringsplassene og for parkeringsplassen i Vendla 54 (ved Fergestedet), men
her bare for maksimum parkeringstid 24
timer på ukedager og fra fredag aften til
mandag morgen i helgene.
Parkering med tilhenger tillates bare på
vellets parkeringsplass i Vestre vei 96.
Uregistrerte biler tillates ikke parkert.

Årets kontingent er kr;!9rqq for bebygget
og kr.2.450 for ubebygget eiendom.
Kontonummer for medlemskontingent er:
1627 69 85624

KABELFERGEN ER PÅ PLASS
Kabelfergen ble satt i drift 1. mai. Stor
takk til dugnadsdeltakeme, som gjorde en
kjempejobb over flere dager.
Det trengs fortsatt flere frivillige til listen
over velmedlemmer som kan stille opp ved
uregelmessigheter med kabelfergen. Opplæring vil bli gitt og dugnadsgodtgiørelse
utbetales til de som kan møte når noe skjer.
Kontaktperson er Per Gunnar Gabrielsen,
e-post: pergunnargabrielsen@gmail.com
eller SMS/mobil981 17 488

De gamle blå og gule parkeringstillatelsene vil ikke være gyldige etter
31.05.19. Ta derfor de nye kortene i
bruk med en gang!

Dato for årets sommermøte er fastsatt til
fredag 05.07.2019 kl. 18:30 i Velhuset.

Sørg for å makulere og kaste de gamle

Innkallelse med saksliste vil medfølge

kortene for å unngå feiltakelser. Husk å gi
beskjed til familiemedlemmer og andre
som har ffitt låne slike kort.

neste

Ved oppbevaring av parkeringstillatelser i postkasse på parkeringsplassen må kassen være låst for å unngå
§werier, som det har vært mange av.

Det vil bli avisombæring piBrønnøyafua
og med mandag 24.06 til og med lørdag
06.08. Henvendelser om avisbudjobber
rettes til avisbud@aftenposten.no

SOMMERMøTE
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BÅTER I oPPLAG PÅ vELLETS
EIENDOMMER
Båter i opplag på vellets eiendommer skal
være sjøsatt eller fiernet innen 15.06.
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gÅTpTASSENE
Styret minner om nye regler for bruk av
bålplassene:

Båter som da ikke er sjøsatt, skrot og
etterlatenskaper etter vinteropplag kan bli
{emet uten ytterligere varsel.

1 Æt brennbart materiale (kvister greiner - løv etc.) skal oppbevares på egen
tomt til det er forsvarlig å brenne på
områdene som er definert ovenfor.

Styret ber om at det ikke tas opp båter for
vinteropplag tidligere enn 15.08. I Sandbukta må båter plasseres i yfterkantene av
tomten slik at redningshelikopter kan lande
midt på plassen.

2 Nfu forholdene ligger til rette for
båIbrenning, fraktes materialet til plassene
og brennes. Man må selv ta ansvar for
sikker brenning.

NYE TRAKTOROBLATER

3 Utenom disse tider skal det ikke
hensettes brennbart materiale på vellets
eiendom, men oppbevares på egen tomt.

Traktoreiere som har søkt om fornyelse av
sine tillatelser og fatt disse innvilget vil
finne nye oblater gyldige til31.05.2022
som vedlegg til dette Velnytt. Oblatene
skal klebes over det gamle oblatet.

Siden det gjelder bålforbud frem til
15.09 betyr dette at det ikke kan legges
noe på bålplassene før denne dato.

Traktorer med blå oblater ryldige til
31.12.2018 kan ikke benyttes på øyas

EIENDOMMER

veinett etter 31.05 .2019.
OPPGRADERING AV PARKERINGSPLASSEN YED SØNDRE BRYGGE PÅ
NESØYA (Vestre vei 96)
Styret har inngått ar,,tale med kommunen
om en meget omfattende oppgradering av
parkeringsplassen, som har vist seg å være
i langt darligere forfatning enn tidligere
arfiatt.. I tillegg til de arbeider vellet skal
bekoste i henhold til parkeringsaltalen med
Asker kommune, vil kommunen for egen
regning sørge for asfaltering og oppmerkning, slik at plassen får samme standard
som plassen i Søndre vei 3 (DNB-tomten).
Plassen er helt stengt for parkering fra og
med tirsdag 07.05 i 6 - 7 uker fremover. Ny
informasjon kommer i neste Velnytt.

M/S «RIGMOR)> OG »RIGFAR>> - 2019
Årets ruteplan for båtruten mellom Sandvika og Brønnøya følger som vedlegg..
Brønnøya VeI

BÅTPLASSER PÅ vELLETS
Styret arbeider målbevisst for å skaffe båtplass til eiendommer som står på venteliste.
I den forbindelse minner vi om vedtak på
ordinær generalforsamling 10.03.2014:

Det køn børe tildeles dn båtplass pr.
eiendom som det betøles kontingentfor.
Ved overdragelse av eiendom somfrøfør
disponerer mer enn dn båtplass, tillates
bare dn båtplass overført til ny eier.
Det fremgar av protokollen at overdragelse
omfatter både salg og arv. Båtplasser som
etter dette ikke kan overføres til ny eier vil
bli innløst av den aktuelle båtforeningen.

VARSEL VED UFORUTSETTE
HENDELSER PÅ BRØNNØYA
Vellet har en sms-varselordning for
uforutsette hendelser, som for eksempel
drift savbrudd på kabelfergen.

Medlemmer som ikke er påmeldt kan
sende tekstmelding brønnøya til
telefonnumer 2065.
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