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DET TRENGS FLERE, DELTAKERE
TIL FELLESDUGNADEN 26.08.17

Vi minner om dugnaden på fellesskapets
eiendommer forskjellige steder på øya
Iørdag 26.A8.fi fra kl. 11.00.

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

Vi trenger deltakere som kan stille opp for
siff nabolag med motorsag, vanlig sag,
hagesaks, trillebår eller annet egnet utsfr.

Det blir samling i Velhuset etter dupaden med
en måtbit og noe å drikke til deltakerne.

KABELFERGE - FLYTEBRO

Det ble gjennomført et planlagt bytte av
wiren til kabelfergen om kvelden 25.01.
Dette er nødvendig for å sikre at fergen
fungerer tilfredsstillende resten av
sesongen.

Inspeksjon av fergen ble foretatt 07.08 av
representanter fra Asker kommune, Det
norske Veritas og Vellet. Æt var i orden.
De eksterne deltakerne bemerket det store
innslaget av turgåere på formiddagen en
vanlig mandag i august.

Flytebroen legges på plass lørdag 16.09.

Kabelfergen skal samtidig klargiøres for
vinterbpplag m.m. og det skal ryddes opp i
området rundt fergestedet.

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
(fremmøte 16.09 kI. 10:00). Vennligst ta
kontakt med Kjetil Knutsen, telefon
415 42 427, e-post: mettsko@online.no -
snarest mulig, men senest 13.09, hvis du
kan stille opp.

nÅnyR.TaKT PÅ BRØI\NØYA

Brøwrøya vel har fellingstilltatelse til ett
rådyr pil Brønnøya i 2017 .

Etter nye regler vil jakten bli tildelt to
velmedlemmer pr. år etter loddtrekning.
De som ønsker å felle rådyr, må da gå

salnmen med et annet velmedlem oy'eller
bli plassert safirmen med et annet vel-
medlem av styret før trekningen. De som
vinner det ene året, vil ikke kunne være
med i neste års trekning. Man må ha
nødvendige lisenser og skissere hvordan
jakten kan foregå på en sikker måte.

Søknader sendes til s.hoftun@on1ine.no.

RAPPORTERING AV FLÅTTBITT

Styret mener fortsatt at felling av ettråÅyr
hvert år ikke gir noen bedring av flått-
plagen på øya, snarere tvert i mot - siden
rådyrbestanden bare øker.

For å underbygge dette ønsker styret å
registrere antallflåttbitt i sommer som har
medført behov for legebehandling eller
vaksine. Meldinger kan gis til Svein Børge
Hoftun, e-post: s.hoftun@online.no

SØPPELAKSJONEN

Fotballgruppen giennomførte en meget
vellykket søppelaksjon fredag 1 1.08.

Styret retter en hjertelig takk til Fotball-
gruppens medlemmer for dette tiltaket.
Aksjonens overskudd går som vanlig til
veldedige formåI.

RENOVASJONSORDMNGEN

Siste tømmedag for sommelrenovasjon blir
i år tirsdag 10. oktober.
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BÅLBRENINING

Styret innskjerper atbålbrenntng på de
veleiendommer der det er avsatt plass til
det må skje innenfor følgende regler:

Det må ikke brennes i tørkeperioder og det
må være tilnærmet vindstille.

Br annves enet skal informere s på forhånd,
ring telefon 66 76 42 00.

Det skal være tilsyn helt til bålet er slukket.

Brannvesenet tillater ikke bålbrenning i
tidsrommet 15. april - 15. september.

TENNIS . BRøI\NØYA OPEN 2017

Turneringen ble avholdt2g.juli i bra vær
med 27 entusiastiske deltakere.

Årets mestere ble:

Gutter 8-10 år: Kristian Brøndmo
Gutterl l-14 år: Kristian Brøndmo
Jenter 11-12 år: Signe Fluge Ulleberg
Damer: Marianne Rudolph-Lund
Herrei: Mikkel Rønningen

Flott innsats av alle - og til tider meget
høytnivåpå spillet.

Spesiell takk til turneringsleder Vivien
Wrede-Holm.

UTLEIE AV \TELHUSET

Henvendelser om utleie av Velhuset rettes
til Mette Waaberg, telefon 909 10 013 eller
e-post: mette@pravda.no

FELLING AY TR,ItrR PÅ VELLETS
EIENDOMMER

Den som ønsker å felle trær phnoen av
vellets eiendommer, milta kontakt på
forhand med vellet via Birger Stensland,
Skogfaret 5, telefon 907 21836. E-post:
birger. stensland(@ gmail. com

Den som ffir tillatelse til å felle trær, plikler
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal {ernes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig.

OPPRYDDING LANGS VEINETTET

Tett vegetasjon langs deler av veinettet
medfører begrenset fremkommelighet for
syklende og traktortransporter - noen
steder også for gående, spesielt i mørket.

Stynet har både i Velnytt og i brev til
enkeltmedlefllmer påpekt behov for å
fierne vegetasjon som henger ut over
veigrunnen (selve veien og veigrøftene).

Mange har tatt disse henvendelsene til
etterretning og foretatt nødvendig be-
skjæring langs egen eiendom. Andre er i
gang med arbeidene. Alle disse fortjener
den største takk!

Dessverre er det noen som ikke har reagert
og som derfor trenger en påminnelse. Den
kommer herved! Skjer det ikke noe iløpel
av de nærmeste ukene, kommer det en ny
direkte henvendelse.

Selv om eiendomsgrensen går midt i vei
har man ikke rådighet over veigrurrn og
slett ingen rctttil åLavegetasjonen ta
overhånd.

SOMMERJOBBER F'OR UNGDOM

Styret averterte i april etter skoleungdom
som kunne ttføre skjøsel og vedlikehold
på vellets eiendommer.

Dette viste seg å.være svært vellykket, det
er utført vedlikeholdsarbeider på Velhuset
og Beredskapsgarasjen i tillegg til omfat-
tende skjøtselsarbeider, med godt resultat.

PARKERINGSPLASSEN VED
SØNDRE BRYGGE PÅ NESØYA

Styret innskjerper at parkeringav ay-
skiltede biler ikke er tillatt, selv om det
ligger gyldig parkeringsbevis i frontruten.

Årsaken til dette er at slike biler ofte blir
utsatt for hærverk og er skjemmende for
omgivelsene.

Borftauing kan bli iverksatt etter at
nødvendig varsel er blitt gitt.
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