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Informasjon fra styret i Brønnøy a Vel, ultimo mu 2020

NYE PARI(ERINGSTILLATELSER

Vellets medlemmer får sammen med
dette Velnytt, forutsatt at kontingenten
for 2020 er betalt, tre nye parkerings-
tillatelser (to blå og ett gult).

De blå parkeringstillatelsene gjelder for
ubegrenset parkeringstid på parkerings-
plassene i Søndre vei 3 og Vestre vei 96.

Den gule parkeringstillatelsen gjelder for
ubegrenset parkeringstid på disse to
parkeringsplassene og for parkerings-
plassen i Vendla 54 (ved Fergestedet).

Nytt av året er at det, som en prøYe-
ordning, kan parkeres i 48 timer på
ukedager eller (som før) fra fredag aften
til mandag morgen i helgene. De to
periodene kan ikke kombineres til en
lengre sammenhengende parkering.

Det er flere som har etterlyst lengre
parkeringstid i uken slik at man slipper å

flytte bilen hvis man helt uforberedt må
være hjemme en dag. Styret forutsetter at
ordningen ikke misbrukes, men det vil bli
gj ennomført stikkprøvekontroller for å

påse at reglene følges.

Parkering med tilhenger tillates bare på
vellets parkeringsplass i Vestre vei 96.
Uregistrerte biler tillates ikke parkert.

De gamle grønne og røde parkerings-
tillatelsene vil ikke være gyldige etter
pinsehelgen2020. Ta derfor de nye
kortene i bruk med en gang!

Sørg for å makulere og kaste de gamle
korlene for å unngå feiltakelser. Husk å gi
beskjed til familiemedlemmer og andre
som har fått låne slike kort.

Ved oppbevaring av parkerings-
tillatelser i postkasse på parkerings-
plassen må kassen være låst for å unngå
tlwerier, som det har vært mange av.

MEDLEMSKONTINGENTEN

Det er fremdeles noen som ennå ikke har
betalt kontingenten. Sene betalere vil fa
sine parkeringstillatel ser ettersendt etter at
melding om innbetaling er mottatt..

Årets kontingent er kr. 4.900 for bebygget
og kr. 2.450 for ubebygget eiendom.

Kontonummer for medlemskontingent er:

1627 69 85624

SOMMERMØTE OG EKSTRA.
ORDIN,ltrR GENERALFORSAMLING

Styret har satt foreløpig dato fredag 14.08
for sommermøte og ekstraordinær general-
forsamling (til behandling av de saker som
ble utsatt på den ordinære general-
forsamlingen26.02)..

På grunn av coronasmitte-situasjonen er
det er usikkert om det vil være mulig å
awikle møtene etter planen. Hvis ikke, må
årets sommermøte avlyses. De utsatte
generalforsamlingssakene må da vente til
ordinær generalforsamling i 2021.

Følg med på vellets nettside for
informasjon.

AYISOMB,{RING SOMMEREN 2O2O

Det vil bli avisombæring pilBrønnøyafra
og med søndag 28.06 til og med søndag
02.08. Henvendelser om avisbudjobber
rettes til avisbud@aftenposten.no
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RENOVASJONSORDNINGEN _
UTSORTERING AV MATAVFALL

Generalforsamlingen 26.02.20 vedtok,
etter forslag fra Liv Knatten, at det skulle
rettes en henvendelse til Asker kommune
for å få gjennomført en ordning med
utsortering av matadall på Brøwtøy a.

Kommunen har valgt å giennomføre en
frivillig prøveordning sommeren 2020.

Det vil bli plassert en kasse med utstyr ved
beredskapsgarasjene Her vil det ligge både
små og store poser til matavfall, slik at
man kan samle alt matavfallet i 6n stor
pose før tømming, som legges under lokket
øverst i egen restavfallsdunk.

PARKERINGSPLASS VENDLA 54

Iløpet av forsommeren skal det gjerurom-
føres en rydde- og oppmerkingsaksjon på
parkeringsplassen ved fergestedet. Det vil
bli gitt informasjon om dato på vellets
hjemmeside og ved plakater, løpesedler på
parkerte biler, sms-varsler og e-post.

Arbeidene vil pågå på dagtid og all
parkering vil være forbudt i det aktuelle
tidsrommet. Dette gielder også på
sykkelparkeringsplassen.

Husk å gi beskjed til eventuelle leietakere
og bestilte håndverkere. Det tas forbehold
om å taue bort biler som ikke er fiernet for
eiers regning og risiko og plassere disse på
parkeringsplassen

Høsten 2019 ble en del feilparkerte
traller langs rekkverket ned mot flyte-
trroen fjernet og midlertidig plassert på
selve parkeringsplassen. Disse trallene
vil bli fjernet ved ryddeaksjonen.

FLÅTTPLAGEN

Flåttkomit6en for Brøwrøyavil om kort tid
sende ut en spørreundersøkelse om
omfanget av helseplager med flått. Styret
oppfordrer alle velmedlemmer å bli med på
denne undersøkelsen.

UTBYGGINGEN AV FIBERNETT PÅ
BRØNNØYA ER I GANG

OneCo Networks har ansvaret for fiber-
utbyggingen på Brønnøya og vil gjerne
takke Fibergruppa og flere andre som
fortløpende bistar med praktiske ting!

Det er giort et godt forarbeide med grave-
tillatelser, det har tatt litt tid, men de fleste
har vært raske til å svare på e-post, sms og
telefon.

Planen er ferdig, og utbyggingen er i gaog.
Prosjektet er delt in i to tekniske faser og
starter ved Søndre Brygge. Fase I er langs
Slottsveien og videre nord og østover. Fase
2 gårlangs Brønnøyveien og videre mot
Vendelveien og avsluttes ved Nordre
brygge.

Det er fortsatt mulig å bestille fiber på det
tilbudet som er gitt fra Telenor i ca. 2 uker
fremover.

Det som-skjer nå er at det graves grøfter,
plasseres ut fiberskap og henges opp
fiberkabler på eksisterende stolper.

I neste fase kommer et team fra OneCo
Networks ut og begynner med kunde-
installasjoner for ca. 130 eiendommer. \

Planen er å koble opp 8-12 kunder per dag.

Den enkelte vil bli kontaktet for avtale om
oppkopling. Første installasjon beregnes å
være på plass på plass i løpet av uke 21.

ADKOMSTEN TIL BRØNNØYA

På grunn av corona-smittefaren er det, i
samråd med Asker kommune, besluttet å la
flytebroen bli liggende inntil videre.

Kabelfergen vil bli hentet fra vinteropplag,
slik at den kan tas i bruk hvis det skulle
komme pålegg om å apne Vendelsundet
for båttrafikk.

Situasjonen for båtruten fra Sandvika til
Brønnøya er ennå uavklart. Følg med på
informasj on på nettsiden www.rigmor.no

God sommer på Brønnøya !
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