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INNKALLING TIL SOMMERMøTE
Arets sommermøte avholdes iVelhuset på Brønnøyafredag 08.07.2016 kl. 18:30.

D a g s o r d e n

1. Orientering om vellets drift i 1. halvår 2A16,
2. Orientering om parkeringssaken.

Det blir servert forfriskninger etter møtet.

Brønnøya, 06.06.2016.

STYRET

KABELFERGEN _ ST. HANSAFTEN

Asker kommune ønsker at kabelfergen
fortsatt skal være stengt St. Hansaften.

Fergen vil derfor bli stengt torsdag 23.06
fra kl. 18:30 til neste morgen kI. 06:00.

Det blir ingen alternativ overfart i dette
tidsrommet.

BRØNNØYDAGEN ER AYLYST

Det er dessverre ingen som har meldt seg
for å overta stafettpinnen med arrangement
av Brønnøydag. Dermed ser det ikke ut til
å kunne bli noen Brønnøydag i ar.

TENNISTURNERINGEN
BRØNNØYA OPEN

Tennisturneringen Brønnøya Open vil bli
avholdt søndag 24. jl;Ji. Nærmere
informasjon vil bli giu ved oppslag.

BÅTER I OPPLAG PÅ YELLETS
EIENDOMMER OG I VIERIIBUKTA

I henhold til reglene skal båter i opplag på
vellets eiendommer være sjøsatt eller fiernet
innen 15.06. Dette gjelder også for området
i Viernbukta mellom Viernveien og sjøen.

FELLESDUGNAD LØRDAG 27 .08.16

Nå er det klart for en fellesdugnad på
fellesskapets eiendommer forskj elli ge steder
på øya lørdag 27 .08.tuak1. 1 1.00.

Vi trenger frivillige som kan stille opp for
sitt nabolag med motorsag, vanlig sag,
hagesaks, trillebår eller annet egnet utstyr.

Påmelding skjer til Svein Børge Hoftun,
mobil 959 86 592 eller e-post:
s.hoftun@online.no

Det blir samling i Velhuset etter dugnaden med
en matbit og noe å drikke til deltakerne.
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KABELFERGESTOPP
LøRDAG 23. JULI

For å unngå driftproblemer den siste delen
av fergesesongen skal fergekabelen skiftes
utlørda923.07 - i noen timer fra kl. 09:00.

Det vil bli etablert en alternativ adkomst
med båt mens arbeidene pågår, men uten
plass for gods, sykler og barnevogner. For
å unngå lange ventetider er det en fordel
om man kan unngå å reise til og fua øya i
det aktuelle tidsrommet.

TRAKTORKJØRING PÅ BRøFINøYA

Gjeldende tillatelser for bruk av traktor er
forlenget ti|31.12.2018, forutsatt at eier
har bekreftet at det fortsatt foreligger
gyldig forsikring. Nye oblater skal nå
være påklebet alle tillatte traktorer.

Det er dessverre noen som ikke respekterer
de vedtatte regler for bruk av traktor på
Brønnøya. Styret minner spesielt om at
traktorer ikke tillattes parkert i området
rundt fergestedet, bortsett fra nødvendig tid
til av- og pålessing.

Entreprenører som skal utføre arbeider
med motorisert redskap vil få tidsbegrenset
lgøretillatelse etter søknad fra det vel-
medlem det skal utføres for. Det aktuelle
velmedlem vil være ansvarlig for at de
regler som gjelder blir overholdt. De
aktuelle kjøretøyene skal være påklebet
oblat med angitt utløpsdato.

AVISOMB,ItrRING SOMMEREN 2016

Det blir avisombæringpeBrønnøya fra og
med mandag 27.06 til og med søndag
31.07. Husk at aviser må omadresseres
tilbake til fast adresse etter ombærings-
periodens slutt (gjelder ikke fastboende).

HELGEFRE,D

Styret ber medlemmene om å respektere de
gieldende bestemmelser om helgefred fra
lørdag kl. 15 til mandag morgen - ved å
unngå bruk av traltor og støyende
motorredskap i dette tidsrommet.

FRIYILLIGE TIL UTRYKNING VED
FEIL PÅ KABELFERGEN

Det er fortsatt alt for få som har meldt seg
som frivillige som kan budsendes ved feil på
kabelfergen, noe som innebærer at vi ikke
har en tilfredsstillende beredskapsordning.

Styret ber nok en gang om at de som kan
tenke seg å stille opp (hvis man er til stede
phøya) melder seg. Det utbetales dugnads-
godtgjørelse for arbeidet. Opplæring vil bli
gittlørdag23.07 når kabelen skal skiftes ut..

Påmelding skjer til forretningsfører Magnus
Birkeland på telefon 66 84 76 29 (helst kl.
08 :30--09 :3 0), e-postl: magrutbir@online.no

OPPRYDDING PÅ SYKKEL-
PARKERINGSPLASSEN

Det har også i år overvintret en del sykler på
sykkelparkeringsplassen ved fergestedet..
Noen lar også sparkstøttinger bli stående her
og andre steder pil øya over soflrmeren.

Noen av syklene er defekte og antakelig
oppgitt av eier. Det vil derfor bli giennom-
ført et oppryddingsaksjon der slike sykler
og hensatte sparkstøttinger vil bli fiemet.

Det vil bli satt varsellapp på de aktuelle
syklene. Etter 14 dager blir disse syklene
og sparkstøttingene fiernet og hensatt på
lagerplassen øverst i Brønnøyåsen - for så å

bli tatt med ved søppelaksjonen i august.

KOORDINERT SNEGLEAKSJON

Styret har bestilt et parti av stoffet
NEMASLUG for bruk i kampen mot
brunsneglene på øya. En del naboskap har
meldt sin interesse og organisert seg for en
aksjon mot sneglene.

Vi ber interesserte om å organisere seg i
naboskap eller grupper for eventuelt å ffi del
i partiet. For å kunne koordinere ber vi om
at gruppe, aksjonsområde og fremgangsmåte
beskrives safirmen med henvendelsen.

Send henvendelsen til styret@bronnoya.no
e1ler ta kontakt med Knut Skoe, mobil
900 66 181.
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