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MIDLERT IDIG BRUKSTILLATELSE
FOR TRAKTORiARB EI DSREDS KAP

St,vret utsteder m idlerli di ge bruksti I I atel ser
til traktor og annen altreidsredskap som
skal brukes i forbindelse med nyby.gg og
renoveringer. Regelen har r,ært at det ikke
trengs søknad hvis arbeidsredskap bare
skal transporteres til og fra anleggsstedet
dn gang.

Det viser seg imidlertid at andre ofte tar
kontakt for å få utftart oppdrag på egen
eiendom når slik redskap likevel er til stede
på øya. Dessuten er det eksernpler på at
arbeidsredskap har rrist seg å r,ære for store
og tunge for veinettet på øya. Det har vist
seg at maskiner med «larveføtter» av stål
påt'ører rieinettet store skader. derfor vil
slike ikke få innvilget brukstillatelse..

S§ret har derfor truffet vedtak om at
søknad om midlertidig brukstillatelse
for traktor og arbeidsredskap heretter
skal være obligatorisk.

Nytt søl«radsskiema linnes nå på vellets
nettsider eller kan bestilles ved henven-
delse til forretningsfører. Søknader rnå
sendes inn i god tid før arbeidets start..

Oktober og novemher i år har væfi svæfi
nedbønik. Mye tungtrafikk har rnedlbrt at
veiene flere steder er i en dårlig tbrfatning.
Det iradde væfi en stor fordel hvis borl-
kjøring av steinmasser kunne utsettes til
vinteren med fiost og teie har satt seg.

Vi minner sarntidig om at det også må
søkes om tillatelse til å utføre grave-
arbeider i veiene på Brønnø5.,a" Bakgrun-
nen for dette er at det må kunne etter-
kontrolleres at rreien blir utbedret skikkelig
etter at arbeidene er avsluttet.
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GENERALFORSAMLINGEN 2O2O

Dato og sted lor generalforsamlingen blir
kunngiort i ianuar på veilets nettsider og
ved oppslag på Beredskapsgaras-i en.

Saker som medlemmene ønsker behandlet
på generalfbrsamlingen må være innsendt
innen 01.01.2020 (vedtektenes § 5).

JULETREFEST SØNDAG 5. JANUAR

Det avholdes iuletrefest for barn og voksne
i Velhuset søndag 5. ianuar 2020 kl. 16:00.
Dørene åpner kl. 15:30 og det er ingen
forhåndspånielding. Velkommen!

ILÅNDFØRING ÅY LAST PÅ
BRøi\NØYA

Det er flere ganger informefi i Veln-vtt om
at tung last bare kan lastes eller losses på
Vestre brygge og på lasterampen ved siden
av Søndre br.vgge. l,ikevel hender det at
tung last ilandfbres på Østre og Nordre
brygge. på Storeslott og på selve Søndre
brygge. Ingen av disse bryggene er bygget
for slik belastning. Det er det velmedlem
som bestiller transport som må gf øre
transpofiøren oppmerksom på dette.

Traktor§øring ut på disse bryg_eene er av
sanrre grunn ikke tillatt. For å hindre
dette er det nå satt ut tverrstilte benker som
sperring for kjøretøyer. Benkene blir f-ast-

montert når endelig plassering er avklart.

nÅ»ynIAKT PÅ BRØI{I{ØYA

Årets jakt er nå avsluttet. en råd1,rbukk er
skutt. St-vret har fatt klage på rnangelfull
intbrmasjon om jakten og r,il tilstrebe å gi
velmedlemrlene bedre inf'ormasjon i god
tid før neste årsjakt.
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LAGRII\G AV MATERIALER OG
HENSETTING AV SKROT PÅ
VELLETS EIENDOMMER

Like etter oppr.vddingen på parkerings-
plass Vendla 54 våren 2019 ble det losset
trematerialer der - som aldri ble hentet.
Etter et halvt års forsøk på å fime eier"
måtte styret bestille bortkjøring. noe som
kostet 4.500 kroner. Det er ikke rimelig at
vellet skal dekke slike utgifter. Bare få
dager etter b1e det hensatt skrot santme
sted - sorn fremdeles ikke er fiernet!

Det er heller ikke greit at noen finner det
for godt å tømme postkassen for reklame
og plassere dette i en krok på parkerings-
plassen" i sandkassen eller i andres post-
kasser. .Ta, det er taktisk noen som giør det!

Ved fergestedet på Brønnøysiden har det i
lengre tid ligget et umontert metallstillas
og på jordet ved Furuholmsveien har noen
slengt fra seg en stor kabeltrommel..

Det loregår mange byggearheider på øya
for ticlen. Velmedlemmer som bestiller
oppdrag må sørge for at entreprenør ikke
mellomlagrer materialer eller hensetter
skrot og søppelpå vellets eiendommer
eller parkeringsplasser.

TRALLE- OG SYKKELPARKERING

Vi minner om at fristen for å fjerne
traller Iangs rekkverket ved gangveien
ned mot fergestedet på Nesøysiden er
utløpt. Fremdeles står det mange traller
der sorn er tii hinder for bruk av rekkverket

-ja. nettopp til rekkverk for gående! I)et er
mange som trenger rekkverket til å holde i
om vinteren med snø og glatte forhold.

Disse trallene r,il nå bli fiemet og plassert
ulåst i nærheten uten ytterligere varsel.

Dette gielder også traller som står inntil
og/eller er fastlåst til naboens gierde,

Styret arbeider med planer om et bedre
opplegg for tralleparkering. Uansett kan
det aldri bli plass nok tbr langtidsparkering
av traller fbr samtlige vehnedlerrmer..

Dette gjelder også for s,vkkelparkerings-
plassen på Brønnøysiden. Traller og s,vkier
som ikke er i jevnlig bruk - også i vinter-
halvåret - rnå lagres på egen eiendom.

Fiber til Brønnøya informerer:

Gladmelding: Telenor starter arbeidet
med å rulle ut fiber på Brønnøy'a.

Vi har fått melding lia vår kontakt i
Telenor at arbeidene med å montere flber
på Brømø-va nå er startet.

Prosjektet er igangsatt ar, firmaet "OneL-o".
som er entreprenør lbr Telenor.

Alle som har bestilt fiber. vil motta en
epost med bekreftelse etter ny'ttår. I tillegg
vil Telenor sende ut fortløpende status-
oppdatering underveis. Planlagt dato fbr
ferdigstillelse vil også fremkomme. Når
t-rbernettet er klart. vil hver enkelt husstand
bli kontaktet av "OneCo" for å gjøre avtale
om installasjon.

Det er fbrtsatt rnulig å melde seg på lbr de
av dere som ikke har fått §ort dette" men
dette vil ikke kunne gjøres før på nyåret
når artreidene er igangsatt. Fibergmppa
vil komme tilbake til dette når det er klart.

AI{KOMST BRøNI{ØY A _ HTTSK AT
BØKER ER DEN BESTE JIILEGAVEI

Prisen kr. 200 tbr to bøker. for ytterligere
eksemplarer kr. 100.- pr. bok. Portotillegg
kr. 140,- uansett antall Portotii levering i
postkasser på parkeringsplassen. Levering
på Brønnø,"-a kan også avtales..

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

Bøker kan også bestilles o-u ar.hentes i Oslo
etter avtale med Ellen Ugland. teletbn
414 42 926 eller e-post: ellenug@online.no

TAKK FOR T ÅR !

Sty-ret og foretningsfører takker lbr i år og
ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
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