
Informasjon fra styret i Bronnoya Vel, medio april 2012 

GENERALFORSAMLINGEN 05.03.12 

Protokollen fra generalforsamlingen man-
dag 05.03.12 vil bli vedlagt neste Velnytt. 

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2012 
Arets kontingent ble fastsatt til kr. 4.000 
for bebygget og kr. 2.000 for ubebygget 
eiendom. Forfallsdato er 30.04.2012. 

Det paloper morarente/purregebyr etter 
gjeldene lovregler ved for sen betaling. 

Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk 
a oppgi medlemsnummer ved nettbetaling. 

STYRET FOR BR0NN0YA VEL 

Pa generalforsamlingen ble Svein Borge 
Hoftun valgt til ny styreleder og Nina 
Kristine Lyng ble valgt som nytt 
varamedlem til styret. 

Styret bestir na av: 

Styreleder: Svein Borge Hoftun 
s.hoftun@online.no 

Nestleder: Niels-Erik Heger 
n-eheger@online.no 

Styremedlem: Erik Olafsen 
erik_olafsen@hotmail. com 

Styremedlem: Knut Skoe 
knut. skoe@mobelradet. no 

Styremedlem: May-Idd 0ijord 
may-idd. oij ord@norconsult. com 

Varamedlem: Nina Kristine Lyng 
nina.lyng@live.no 

Varamedlem: Marianne Nordli Hansen 
mnhansen@sosgeo. uio.no 

E-post til hele styret: styret@bronnoya.no 

KABELFERGEN 

Kabelfergen skal i ar settes i drift tirsdag 
01.05. For a klargj ere monteringen blir 
midtseksjonen av flytebroen sideforskjovet 
parallelt med fergetraseen noen dager i 
forveien. Det blir en enkel gangforbindelse 
til den faste del av broen. Av denne grunn 
er det ikke hensiktsmessig a ta sikte pa 
varetransport de siste dagene i april. 

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben 
01.05 (fremmote kl. 10:00). Vennligst ta 
kontakt med Niels-Erik Heger, 
mobiltelefon 951 36 613, e-post: 
ne@design-heger.no - snarest mulig, 
men senest 26.04, hvis du kan stille opp. 

NYE PARKE RINGSBEVIS 

Nye parkeringsbevis for begge parkerings-
plassene vil medfolge neste Vel-nytt - i 
siste halvpart av mai - til medlemmer som 
pa utsendelsestidspunktet er a jour med 
kontingentbetalingen. 

RENOVASJONSORDNINGEN 

Forste tommedato for sommerabonnentene 
blirtorsdag 19.04.. 

Sekker til husholdningsavfall og plastem-
ballasje bestilles av renovatoren, fest en 
lapp med beskjed pa lokket til soppel-
kassen i god tid for tommedag (torsdag). 

Medlemmer som har postkasse pa 
parkeringsplassen har mottatt et rundskriv 
fra kommunen om ny renovasjonsordning. 
Dette gj elder forelopig ikke for Bronnoya, 
det vil bli girt spesiell beskjed om nar og 
hvordan den nye ordningen skal gjennom-
fores hos oss. 
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FEIING A V PIPER 

Feiertjenesten i Asker er overtatt av firmaet 
Feie- og tilsynstjenester AS. 

For regulerte helarsboliger gjennomfores 
feiing hvert annet ar og kontroll av fyrings-
anlegg hvert fjerde ar. Eiere av fritids-
boliger mi bestille feiing/kontroll ved 
behov. 

Henvendelser om feiing rettes til telefon 
400 18 550 eller e-post: post@tilsyn.no 

OPPRYDDING PA PARKERINGS-
PLASSEN V E D F E R G E S T E D E T 

Fotballgruppen skal feie og merke opp 
parkeringsplassen ved fergestedet onsdag 
18.04.12 mellom kl. 15 og 18. I dette 
tidsrommet er all parkering forbudt 
Husk a gi beskjed til eventuelle leietakere. 

BAT- O G BUSSRUTER 

Batrutene starter fredag 04.05.12 med av-
gang fra og til Sandvika fredager og son-
dager. Ruteplan vedlegges neste Velnytt. 

Se ogsa nettstedet: www.rigmor.no 

Fra 15.04.12 blir det flere avganger om 
kvelden og pa helligdager pa bussrute 705. 

P O S T O M B ^ R I N G PA B R 0 N N 0 Y A 

Som kjent har Posten trukket seg fra a delta 
okonomisk i postomba r̂ingen pa Bronnoya 
om sommeren. 12011 bekostet vellet opp-
legget alene. En evaluering viser at over 
90% av postmengden var til fastboende og 
andre som har postkasse pa parkerings
plassen. Kostnadene beloper seg til ca. kr. 
12.000, og styret vurderer derfor a sloyfe 
opplegget i 2012 sa fremt det ikke kommer 
vesentlige motforestillinger fra velmedlem-
mene. Send gjerne en e-post til styret. 

Post til adressater som ikke har postkasse 
pa parkeringsplassen vil i sa fall bli lagt i 
den felleskassen som star under Postens 
rode postkasse for utgaende post. 

Avisombaeringen skjer i Aftenpostens regi 
og blir ikke berort av dette. 

CANADA-GULLRIS 

Den effektive bekjempelsen av Canada-
gullris fra i fjor ma viderefores i ar og det 
er viktig at alle som har denne uonskede 
planten pa sine eiendommer deltar. 

Denne planten blir 30-60 cm. hoy og 
blomstrer i September med gule blomster. 
Modent ris sprer seg verre enn lovetannfro 
og planten fortrenger annen vegetasjon. 
Den utryddes best ved at den brennes for 
den blir moden og rekker a spre seg. 

Slatt, mekanisk nedkapping med gras-
trimmer, grasklipper eller utleggerarm pd 
traktor, brukes i tette forekomster med 
mange planter. Forekomstene slds sa langt 
ned mot bakken som mulig, Det mest 
effektive for slatt av kanadagullris er pd 
forsommeren, mens slatt pa ettersommeren 
er lite effektivt ogfremmer ytterligere 
spredning! 

17. mal fairing 
Program for 17. mai-feiringen 

pd Bronnoya blir kunngjort ved 
oppslag pd Beredskapsgarasjen. 
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