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KABELFERGE - FLYTEBRO

nÅnyn.rn.xT PÅ BRØNNØYA

Inspeksjon av fergen ble foretatt 15.08 av
representanter fra Det Norske Veritas og

rådyr

Vellet. Alt ble funnet i orden. Rapporten
er oversendt til Asker kommune.
Bortsett fra noen innkjøringsproblemer har
kabelfergen fungert bra. Utover i sesongen
har det blitt tyngre å sveive. To ganger er
systemet sj ekket med undervannskamera
og vi antar at dette s§ldes at akslingene
har «mistet» litt av smørebelegget underveis. I vinter skal vi se på om dette kan
forbedres,

Mange hjelper til med sveiva på land
når fergen går over sundet. Flott!
Asker kommune har etter søknad gitt vellet
et driftstilskudd på kr.400.000 for årene
20t3 -2019 og det forhandles nå om en ny
driftsavtale med et fast årlig tilskudd.

Flytebroen legges på plass søndag 15.09.

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
(fremmøte 15.09 kl. 10:00). Yennligst ta
kontakt med Per Gunnar Gabrielsen,
telefon/SMs 981 17 488, e-post:
pergunnargabrielsen@gmail.com snarest mulig, men senest 12.09, hvis du
kan stille opp.

Vi trenger

også 3 personer med 2

båter

som kan hente broen fra Yendelholmene
og fortøye den langs den faste flytebroen
noen dager i forveien.

Det skal gjennomføres testing av el-driftsopplegg for kabelfergen i siste halvpart av
september. Fergen vil derfor bli liggende
og flytebroen blir sideforskjøvet slik det er
vanlig de siste dagene før fergen tas i bruk
om våren.

BrønnøyaVel har fellingstillatelse til ett
pi Brønrøy a i 2A19.

vil bli tildelt to velmedlemmer etter
loddtrekning. Den som ønsker å felle
råtdyr, må gå safllmen med et annet velmedlem eller bli plassert sammen med et
Jakten

annet velmedlem av styret før trekningen.

De som vinner det ene året, kan ikke være
med i neste års trekning. Man må ha de
nødvendige lisenser og skissere hvordan
jakten'kan foregå på en sikker måte.
Søknader sendes til Mina Holm Juul, epost: mjuul@asker.kommune.no senest
26.09.19. Avgjørelse blir tatt på styremøte
01.10.19.

SøPPELAKSJONEN
Brøwtry a Søppelaksj on gj ennomførte en
vellykket søppelinnsamling fredag 1 6.08.
Styret retter en hjertelig takk til aksjonsgruppens medlemmer for dette tiltaket.
Aksjonens overskudd går som vanlig til
veldedige formål, i år er det Kirkens
Bymisjon og Leger uten grenser..

TENNIS - BRØNNØYA OPEN 2019
Turneringen ble avholdt 13.
entusiastiske deltakere.

juli med 15

Årets klubbmestere ble:
Gutter 10-13

Damer:
Herrer:

år:

Gjermund Fluge
Ulleberg
Marianne Rudolph-Lund
Johan Walter.

Flott innsats av alle - og til tider meget
hø1.t nivå på spillet.

Informasjon fra Styret i Brønnøya Vel, primo september 2019
Stor takk til turneringsleder Vivien WredeHolm og alle balljenter, ballgutter og
dommere.

RENOYASJONSORDMNGEN
Siste tømmedag for sommelrenovasjon blir
i år tirsdag 15. oktober.

BRYGGENE
Styret minner om at tungtransport som
materialer og maskiner bare kan lastes og
losses på Vestre brygge og på lasterampen
ved siden av Søndre brygge. Nordre og
Østrebrygge og selve Søndre brygge er
bare dimensj onert for gan gtrafikk.

Det er den enkelte grunneiers ansvar å
informere sine transportørs om dette.
Overkedelse kan i verste fall føre til
ulykker eller ødeleggelse, noe som vil
medføre erstatningsansvar.
For å sikre yfterkantene av bryggene vil det
iløpet av høsten bli fastmontert tverrstilte
benker som stengsel for traktor§øring.

EKSPERTHJELP ETTERLYSES
På generalforsamlingen

1

1.03.2019 ble

følgende forslag vedtatt med stort flertall:

-

side 2

DUGNADSHJELP TIL VELIIUSET
Det trengs dugnadshjelp i forbindelse med
gulvsliping i Velhuset. Søndag 15.09 skal
salen ryddes og onsdag 02.10 skal det
vaskes før alt inventar settes tilbake.

Ta kontakt med Kjetil Knutsen, e-post:
mettsko@online.no eller telefon/SMS
415 42 427 hvis du kan stille opp.

TRAKTORKJØRING PÅ VEIE,NE
Det er bare traktorer med grønn eller
orange oblat som er tillatt brukt på øyas
veinett. Arbeidsredskap som bare skal
fraktes til og fra en og sanlme eiendom 6n
gang trenger ikke oblat, men det må søkes
om tillatelse hvis redskapen skal brukes til
transportoppdrag eller flyttes rundtpå øya.
Det er oppdragsgiver (velmedlem) som er
ansvarlig for at det blir gjort. Skjema ligger på vellets nettsider: www.bronnoya.no

VEIRYDDING ER I\ØD\TENDIG
Vinteren næflner seg og som vanlig må
styret be om medlemmenes hjelp for å fa
fiernet vegetasjon som henger ut over
veibanen og som ved tunge snøfall gjør
veiene ufremkommelige. Allerede nå er
det mange steder problemer for syklister.

Det nedsettes et utvalg som undersøker de

juridiske konsekyensene av at Vellet
overtar ansvaretJbr vedlikehold av grøfter
som tilhører den enkelte grunneier. Videre
utr ede s de økonomiske konsekvens ene
dette arbeidet får for felleskostnadene.

I den forbindelse trenger vi folk som kan
sitte i dette utvalget med kompetanse
innenfor følgende fagfelt

1)
2)

:

Jurist
Anleggsvirksomhet innenfor grøfter
og vei
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Interesserte hes ta kontakt med Mina
Holm "IuuI, §MSlteleforl92219 425 eller
e-post; mjuul@asker.kommune.no

Morkne trær nær vei med luftledningerbør
fiernes før høststormene kommer, slik at
brudd på strøm- eller telefon/internettforbindelse unngås.

Skogfaret heter nå KALKOVNFARET !
UTSENDELSE AV VELI\'YTT
Velnytt vil fra nå av primært bare bli sendt
ut som e-postvedlegg.
Medlemmer som ikke har e-postadresse vil
fortsatt få Velnytt tilsendt i posten.
Siste utgave og de seneste års Velnytt er
alltid tilgiengelige på vellets nettsider:

www.bronnoya.no
På vellets nettsider ligger det også aktuell
informasjon om det meste som gielder øya.
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