Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, medio mai 2021
NYE PARKERINGSTILLATELSER

INFO FRA EL-LADE-GRUPPA

Vellets medlemmer får sammen med Vel Nytt,
forutsatt at kontingenten for for 2021 er betalt,
tre nye parkeringskort (to røde og ett grønt)
De oransje parkeringstillatelsene gjelder for
ubegrenset parkeringstid på parkeringsplassene
i Søndre vei 3 og Vestre vei 96.
Den grønne parkeringstillatelsen gjelder for
ubegrenset parkeringstid på disse to
parkeringsplassene og for parkeringsplassen på
Vendla 54 (ved fergestedet).

Det ble i fjor sendt ut en spørreundersøkelse om
lading av elbil. Undersøkelsen viser at det er
stort behov for å få etablert lademuligheter for
vellets medlemmer. Styret har derfor bedt en
arbeidsgruppe om å jobbe videre med saken.
Lade-gruppen består av Geir Storaas (leder),
Maren Farmen, Daniel Wright, Maria Lødemel
og Lars Vasbotten. Lade-gruppen har nå dialog
med Asker kommune om mulighetene for i første
omgang å få etablert ladeplasser på
DnB-parkeringen i Søndre vei 3 på Nesøya.
Plassen driftes nå av Asker kommune. Vi
kommer tilbake med mer informasjon om saken.

Prøveordningen med 48 timers parkeringstid på
Vendla videreføres på ukedagene og ellers er
ordningen i helgen som før; fra fredag aften til
mandag morgen. De to periodene kan ikke
kombineres til en lengre sammenhengende
parkering.
Styret forutsetter at ordningen ikke misbrukes og
vil gjennomføre stikkprøver for å påse at reglene
overholdes. Ved overtredelse vil vellet påtale
dette. Parkering med tilhenger tillates bare på
vellets parkeringsplass i Vestre vei 96.
Uregistrerte biler tillates ikke parkert. De gamle
gule og blå parkeringskortene vil ikke være
gyldige etter 31.5.21.
Velmedlemmer bes makulere gamle kort for å
unngå feiltagelser og i verste fall bot. Dersom
kortene oppbevares i postkassene på
parkeringsplassen bør denne være låst for å
unngå tyverier, som det har vært noen av.

DIGITALE PARKERINGSKORT
Styret vurderer mulighetene for digitale
parkeringskort på Vendla. Omlegging til en
digital ordning på de andre p-plassene må
samordnes med Asker kommune. Vi kommer
tilbake med mer informasjon om saken.

RUTEBÅTEN RIGMOR/RIGFAR
Foreløpig avventer vi informasjon om
sommerrutene. Vel styret har løpende kontakt
med rutebåten som er innstilt å sette i gang
rutedrift dersom det kan gjøres trygt innenfor
smittevern restriksjoner. Styret vil informere om
endringer så raskt som mulig.

MEDLEMSKONTINGENTEN
Det er fremdeles noen som ikke har betalt
kontingenten. Sene betalere vil få ettersendt sine
parkeringskort etter at melding om innbetaling er
mottatt. Årets kontingent frem til
Generalforsamling er kr. 4900 for bebygget tomt
og kr 2450 for ubebygget tomt.

Kontonummer for medlemskontingent er:
1627 69 85624
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UTSATT GENERALFORSAMLING

ADKOMSTEN TIL BRØNNØYA

Styret planlegger å avholde fysisk
generalforsamling (for den som ble utsatt i mars)
i løpet av høsten. Styret håper at alle vil være
vaksinert fram til da og krysser fingrene for at
korona-situasjonen vil være under kontroll.
Tidligere utsatte generalforsamlingssaker vil da
bli satt på dagsorden. Det legges ikke opp til
sommermøte i år.

På grunn av korona- smittefare besluttet vellet i
fjor, i samråd med Asker kommune, at flytebroen
skulle bli liggende utover sommeren. Smitte
utviklingen sommeren 2020 medførte at
flytebroen ble liggende ute hele sesongen.

AVISOMBÆRING SOMMEREN 2021
Det vil bli avisombæring på Brønnøya fra og
med mandag 28 juni til og med søndag 1 august.
Henvendelser om avisbud jobb rettes til
avisbud@aftenposten.no

FIBER PÅ VELHUSET
Arbeidet med fiber på øya ble avsluttet i 2020.
Det er også lagt opp fiber på velhuset og utstyr
som tillater digitale møter. Nettet vil til vanlig ikke
være påkoblet for å hindre at noen kan koble
seg til og benytte vårt nett til uønsket virksomhet.

RENOVASJONSORDNINGEN OG
KILDESORTERING
Prøveordningen med kildesortering (matavfall)
vil videreføres i samarbeid med Asker kommune.
Styret vil også se nærmere på en løsning for å
unngå søppel og skrot langs veier, ved
beredskaps garasjen og på Vendla
parkeringsplass. Dette vil eventuelt bli en
ordning med økonomisk støtte fra Asker
kommune.

RYDDING AV GRØFTER
Styret oppfordrer grunneiere til å rydde langs
eiendommens veier og grøfter for vegetasjon og
andre hindringer. Luftrommet over grøftene må
være fritt ca ½ meter til på siden av veibanen og
4 meter opp i luften. Dette høres muligens litt rart
ut, men på litt lengre sikt er dette viktig når
brøyting og strøing skal gjøres. Det er viktig
også av beredskapshensyn. Styret vil gjøre en
befaring i august og om nødvendig foreslå for
generalforsamlingen at hindringer ryddes bort av
vellet for grunneiers bekostning.

Styrets arbeid med elektrifisering av fergen ble
av den grunn ikke satt inn i vanlig drift. Styret har
i all hovedsak sluttført arbeidet, men det gjenstår
fortsatt noen små justeringer. Med begrenset
anledning til prøvedrift i fjor, så det vil måtte skje
i år, dersom kabelfergen skal innsettes og
benyttes som adkomst i sommer.
I samråd med Asker kommune har styret
planlagt for en eventuell oppstart i juni. Det vil
imidlertid forutsette at forsvarlige
smittevernhensyn er/blir ivaretatt.

SKJØTSEL OG HOGST PÅ VELLETS
EIENDOMMER
Som følge av at styret siden mars i år ikke er
fulltallig har vi måttet redusere på noen
oppgaver. Styret har bestemt at kun nødvendig
skjøtsel, som kan utgjøre en fare for sikkerheten
for alminnelig ferdsel på øya, vil bli foretatt.
Sommervikarer vil ikke bli tatt inn i år, da vellet
ikke har kapasitet til oppfølging av disse
jobbene.
Statsforvalteren har vært i kontakt med styret på
bakgrunn av ulovlig hogst som har foregått i
naturreservatet på vellets eiendommer. Vellet vil
få tilbakemelding fra statsforvalteren på
eventuelle sanksjoner.
På denne bakgrunn vil styret gjøre oppmerksom
på at før tillatelse kan gis til eventuell hogst på
vellets eiendommer, må det sjekkes om tomtene
er underlagt hogst restriksjoner i eksisterende
reguleringer om naturreservat og vernede soner.

GOD SOMMER PÅ BRØNNØYA !
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