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VENDLA STENGT FOR GJENNOM.
KJØRING ETTER STEINRAS

KABELFERGE.DUGNADEN 20.09.14

Det er gått et steinras i Vendla påNesøya
mellom Kolleveien og parkeringsplassen
ved fergestedet.

Styret takker de altfor ffi medlemmene som
deltok i dugnaden for å klargiøre fergen for
vinteropplag og for å rydde opp rundt
fergestedene på Nesøy - og Brønnøysiden.

Veien blir stengt for biltrafikk til det er
ryddet opp og foretatt fiellsikring. OmY,1ønngvia Søndre vei og Vendla tilbake.

Den adkomstløsningen vi har nå er helt
avhengig av frivillig innsats vår og høst.
S§,ret haper at flere kan stille opp neste ar!

nÅnYR.raKT PÅ BRøIINØYA

OPPRENSKNING LANGS \rEIENE

Styret har mottatt fre søknader om
tillatelse til å gjennomføre jakten på det
ene rådyret det er gitt fellingstillatelse til.
Samtlige har de nødvendige lisenser.

Det ble i forrige Velnytt varslet om at
vinteren nærner seg og det er på tide å
sørge for å bes§ære grener og busker som
henger ut over veibanen, eller som kan
komme til å giøre det ved snøfall.

Ved loddtrekning ble Knut Aulund og Ole
Irgens valgt til å gjennomføre høstens jakt.

Vi gjentar herved oppfordringen og under-

vil forgå tirsdag

11.11.14 i Viernbukta naturreservat og på vellets eiendommer midt på øya - fra morgenen av, eventuelt de påfølgende tirsdager hvis det ikke
blir felt noe dyr første dag.
Jakten

Jaktlaget vil ivareta alle sikkerhetsregler,
slik at det ikke vil være noen risiko ved å
ferdes langs veiene i området.

HENSETTING AV SØPPEL OG
SKROT PÅ PARKERINGSPLASSENE
Dette problemet er fremdeles akutt, nylig
er det satt igien en stor madrass med
ramme på parkeringsplassen ved fergestedet sanunen med søppeli en pappeske.
Også på parkeringsplassen ved Søndre
brygge på Nesøya hensettes det søppel.
Styret må innstendig be "s5rndeme" om å
rydde opp etter seg. Det kan ikke være
riktig at vellet skal betale for å få fiernet
skrotet.
Brønnøya Vel
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streker at det også glelder eiere av
ubebygde eiendommer. Husk også å
renske opp i veigrøfter og stikkrenner.
Det kan bli nødvendig å la nødvendige
arbeider bli utført for grunneiers regning
der oppfordringen ovenfor ikke blir fulgt.

BÅTPLASSER I SON-E 6
Interimsstyret som ble nedsatt etter
informasj onsmøte omkring båtplasser i
sone 6, har hatt sitt første møte for å
gjennomgå behovet for båtplasser i sonen.
Interimsstyret vil kontakte velmedlemmer i
sonen som i dag ikke har båtplass (og som
ikke er registrert på ventelister) for å få
oversikl. Deretter vil velmedlemmer i sone
6 innkalles til et formelt stiftelsesmøte av
en båtforening i Store Ostsund (sone 6).
Medlemmer av interimsstyret er Thor M.
Bjerke, Mina E. Holm Juul, Svein Børge
Hoftun og Kjell Gundersen.
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5[ KALKCVNTN GJ TNRTI§T!

Akersh us fyl keskorn m ne og Åsker
L,,t

kommune rnviterer fil en rnarkering
ifarbindelse med at kalkcvnen
ved Sandbukta på BrØnnøya nå er
istandsatt.
[venen"xentet finner sted i
BrØnnøyveien 9, onsdag
5" november kl l-5 * 16.
Ankornst med buss 705 fra Sandvika/Slependen
til Vendla. Parkering på F-plass ved Søndre vei/
Vendla. Besøkerrde blir møtt ved flytebroen i
Vendelsundet.
lstaridsetlingen er fi nanslert av Riksantikvaren,
Aske r kommune, Akershus fylkeskommune,
Sparebankstiftelsen DNB, l..lN l-stiftelsen og
Franzefoss Miljøkalk.
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