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Grov miljøkriminalitet i I\laturparken

Ved et tilfelle ble det i slutten av oktober
oppdaget at det var felt ca. 30 trær, av disse
23 frne kalkfuruer, i Naturparkens vestre
del - på sletta ved den store kalksjakten.

Det er ikke gitt noen som helst tillatelse til
denne hogsten. Noen av trærne er dumpet
i kalksjakten, andre ligger der de er felt på
sletta og noen i skråningen ned mot nabo-
eiendommene. Hogsten bærer preg av
hastverk med høye stubber og manglende
opprydding. Det har åpenbart vært viktig å
fa:uf,ført arbeidet før noen oppdaget det.

Velstyret var på befaring Lørdag 3 1 .10 og
behandlet saken på styremøte mandag 02.L1.
Det ble besluttet A gåLtil politi- anmeldelse
av forholdet. Styret finner det svært alvorlig
at noen finner seg berettiget til å ta seg til
rette på en slik måte på fellesskapets
eiendom.

Det har også vært viktig for styret å gi et
tydelig signal om at fellig av trær påvellets
og dermed fellesskapets eiendom uten at det
er gitt tillatelse ikke på noen måte kan
aksepteres.
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PARI(ERINGSPLAS SEN VED
FERGESTEDET

Er det virkelig slik vi vil ha det? Er det
rimelig at vellet skal bekoste bo*kjøring
av skrot som "noen" finner for godt å sette
fra seg på parkeringsplassen?

Styret må alvorlig henstille til den som er
ansvarlig for skrotet om å få det {ernet.

Av hensyn til et godt naboskap må heller
ikke traller og trillebårer settes mot nabo-
gjerdet og slett ikke låses fast til gierdet.

Traller og trillebårer som er låst fast til
rekkverket mot skråningen må fiemes før
vinteren - fordi det ved store snøfall kan bli
nødvendig å dumpe snømasser der. Det
må heller ikke låses traller og trillebårer til
rekkverket langs gangveien ned mot broen.

Traller og trillebarer som likevel blir
stående må man regne med at blir flemet.
Kjetting eller lås vil i så fall bli klippet av.

Papirsøl rundt postkassene bidrar også til
forsøplingen av parkeringsplassen. Det er
viktig at postkassene tømmes regelmessig

- også i vinterhalvåret. Vi minner om
tilbudet om skilt mot gratisaviser og
uadressert reklame - som fungerer bra. Ta
kont*t med fonemingsføer fbr bestilling.

GENERALFORSAMLING 201 6

Dato og sted for generalforsamlingen er
fastsatt tilmandag 14. mars 2016 i
Norconsults lokaler i Sandvika.

Saker som medlemmene ønsker behandlet
på generalforsamlingen må'være innsendt
innen 01.01.2016 (vedtektenes § 5).

JULETREFEST SøNDAG 3. JA}IUAR

Det avholdes juletrefest for barn og voksne i
Velhuset søndag 3. januar 2015 kl. 17:00

Dørene åpner k1,. 16:45 og det er ingen
forhandspåmelding. Velkommen !

}I-YTT FLYTEBRYGGEANLEGG I
FERDERBUKTA ER PÅ PLASS

Velstyret gratulerer Ferderbukta Båtforening
med et flott n1.tt flytebryggeanlegg.

UTLE,IE AV VELHUSET

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

ANKOMST BRØIYNøYA-
JULETILBUD

Boken koster kr. 200 for 2 eksemplarer.
Frem tiljul koster 3 eks. kr. 290, 4 eks. kr.
370.5 eks. kr. 440 og 6 eks. kr. 500.
Portotillegg kr. 140,- uansett antall. Fri
levering i postkasser på parkeringsplassen.

Bestilling av bøker skjer til Magnus
Birkeland, telefon 66 84 76 29 eller e-post:
magnubir@online.no

Bøker kan også bestilles og avhentes i Oslo
etter avtale med Ellen Ugland, telefon 414
42 926 eller e-posf e11,enug@ordine.:ro

TAKK FOR I ÅR !

Styret og forretningsfører takker for i fu og
ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
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