
BR0NN0YA VEL 

Informasjon fra styret i Bronnoya Vel, ultimo mai 2012 

INNKALLING TIL SOMMERM0TE 
Arets sommermete avholdes i Velhuset pa Brenneya fredag 13.07.2012 kl. 1830. 

Dagsorden 

1. Orientering om vellets drift i 1. halvar 2012. 

Det blir servert forfriskninger etter m0tet. 

Bronnoya, 07.05.2012. 

STYRET 

GENERALFORSAMLINGEN 05.03.12 

Protokollen fra generalforsamlingen finnes 
vedlagt. Som det fremgar av referatet er 
det vedtatt nye regler for traktorkjoring pa 
Bronnoya. En prosess for fomyelse av 
traktoroblater vil bli iverksatt. 

K A B E L F E R G E N - ST. HANSAFTEN 

Asker kommune ensker at kabelfergen 
fortsatt skal vaere stengt St. Hansaften. 

Fergen vil derfor bli stengt lordag 23.06 
fra kl. 18:15 til neste morgen kl. 06:00. 

Det blir ingen alternativ overfart i dette 
tidsrommet. 

NYE PARKERINGSBEVIS FOR 
BEGGE PARKERINGSPLASSENE 

Nytt parkeringsbevis (gulf), som er gyldig 
pa begge parkeringsplassene til 31.05.13 
og 4 nye parkeringsbevis (gronne), som 
bare gjelder p i parkeringsplassen ved 
Sondre brygge pa Nesoya, folger vedlagt 
til alle som har betalt velkontingenten for 
utsendelsen av dette Velnytt. 

Pa parkeringsplassen ved fergestedet er 
maksimal parkeringstid 24 timer, men i 
helgene kan det parkeres fra fredag aften til 
mandag morgen. 

Parkeringsbeviset (original) skal ligge util-
dekket i frontruten slik at hele teksten kan 
avleses. Handskrevne lapper godtas ikke. 
Les teksten pa baksiden av bevisene noye. 

Gamle (bla og rode) parkeringsbevis er 
ugyldige etter torsdag 31.05.2012. 

Det blir markert en midtlinje pa parkerings
plassen ved Sondre brygge pa Nesoya for a 
sikre maksimal utnyttelse med parkering i 
fire rekker, to pa hver side av markeringen. 

MEDLEMSKONTTNGENT FOR 2012 

Det er fremdeles noen som enna ikke har 
betalt kontingenten. Sene betalere vil fa 
sine parkeringsbevis med neste Vel-nytt. 

Arets kontingent er kr. 4.000 for bebygget 
og kr. 2.000 for ubebygget eiendom. 

Kontonummer for medlemskontingent er: 
1627 69 85624 
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S0PPELAKSJON 

Fotballgruppen vil gjennomfore arets store 
soppelaksjon fredag 17.08.2012. Det som 
skal hentes ma vaere satt ut ved naermeste 
vei (ikke stikkvei) senest kl. 15:00. 

Det er obligatorisk med forhandsmelding, 
heist e-post, senest fredag 10.08.2012, til: 

Jon Aulie, sms til: 922 49 109 eller 
e-post: jonaulie@mac.com 
Peter Kaiser, sms til: 970 51 491 eller 
e-post: peter.kaiser@norskgjenvinning.no 

Betaling skjer ved avhenting, hvis ingen er 
hjemme legges giroblankett i postkassen. 

Ved bestilling ma det oppgis hva slags 
soppel og hvilken mengde det gjelder, 
henteadresse pa Bronnoya og eventuelt 
postadresse for fakturering. 

Soppel ma vaere pakket i esker eller annen 
mate som er egnet for transport. Los 
soppel og husholdningsavfall tas ikke med. 

Farlig avfall som maling, lim, lakk osv. 
tas med etter spesiell avtale og ma ikke 
pakkes inn, men plasseres atskilt fra 
annen avfall. 

BR0NN0YDAGEN 2012 

Program for arets Bronnoydag og tennis-
turneringen "Bronnoya Open", som begge 
avholdes lordag 07.07, folger vedlagt. 

Bronnoydagen drives av noen fa ildsjeler, 
men denne dagen kan ikke gjennomfores 
uten hjelp av frivillige. De som onsker a 
hjelpe til kan melde seg til Arne Dahr pa 
mobiltelefon 924 93 696. 

FOTOUTSTILLINGIVELHUSET 

Froydis Rui-Rahman stiller ut noen av sine 
bilder fra oya i Velhuset. Utstillingen 
apner pa pub-kvelden fredag 06.07. 

RUTEPLAN 2012 FOR "RIGMOR" 
OG "RIGFAR" 

Ruteplanutdrag for Bronnoya for var, 
sommer og host 2012 folger vedlagt. 

AVISOMB/ERING SOMMEREN2012 

Det blir i sommer avisombaering fra og med 
mandag 23.06 til og med sondag 05.08. 

Det blir ingen ombaering av brevpost pa 
Bronnoya i sommer. Brevpost og aviser 
som ikke distribueres av Aftenposten blir 
lagt i postkassene pa parkeringsplassen. 
Post til adressater som ikke har egen kasse 
vil bli lagt i felleskassen som star under 
Postens rode postkasse for avgaende post. 

Henvendelser om postkasser bes rettet til 
forretningsforer Magnus Birkeland, telefon 
66 84 76 29 (sikrest kl. 08:30 - 09:30) eller 
e-post til: magnubir@)online.no 

SALG AV SN0FRESER 

Vellet skal selge til hoystbydende en liten 
TORO snofreser fordi det er anskaffet ny og 
storre freser til broyting av flytebroen. 
Freseren star i beredskapsgarasjen ved 
fergestedet og kan besiktiges etter avtale 
med forretningsforer (se avsnittet ovenfor). 

PAPERCONTAINEREN PA PARKER
INGSPLASSEN VED FERGESTEDET 

Pa grunn av misbruk (mye husholdnings
avfall) har kommunen besluttet a fjerne 
containeren. Reklame fra postkassene ma 
derfor tas med hjem! 

BATER I OPPLAG PA VELLETS 
EDZNDOMMER 

I henhold til gjeldende regler skal biter i 
opplag pa vellets eiendommer vaere sjosatt 
eller fjernet innen 15.06. Skrot fra vinter-
opplag ma ogsi fjernes innen samme dato. 

FEDNG AV PD?ER 

For fritidsboliger ma feiing av piper bestilles 
hos Feie- og Tilsynstjenester AS pa telefon 
400 18 550 eller e-post: post@)tilsyn.no 

Det er planlagt en runde pa Bronnoya tors-
dag 05.07.12. Pris pr. pipelop er kr. 600,-
og for tilsyn av fyringsanlegg kr. 400,-. 

God sommer! 
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