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Informasjon fra styret iBrønnøyaYel , medio apnl2019

GENERALFORSAMLINGEN 12.03. 1 8

Protokollen fra generalforsamlingen man-
dag 11.03.19 er vedlagt dette Velnytt.

STYRET FOR BRØNNØYA YEL

Styret består etter generalforsamlingen av:

Styreleder: Vivien Wrede Holm

Nestleder: Niels-Erik Heger

Primært ansvar s amråde : Parkering.

Styremedlem: Mina Holm Juul

Primært ansvarsområde: Veier, veilys og
shiøtsel av yellets eiendommer.

Styremedlem: Kjetil Knutsen

Primært ansvarsområde: Drift og
vedlikehold av vellets bygninger.

Styremedlem: Jan Andr6 Aune Nerhagen

Primært ansvarsområde: Brygger og
badeplasser. Kontaktperson med
båtforeningene.

Varamedlem: Thomas Huus Mjøen

Primært ansvar s område : IT-oppgaver ;
vellets nettsider, SMS-meldtnger m.m.

Varamedlem: Per Gunnar Gabrielsen

Primært ansvor s område : Adkomsten ov er
Ve nde I s unde t ftab elfer ge o g flytebr o).

Alle e-posthenvendelser til styret bes sendt
til stget@bronnoya.no

RENOVASJONSORDNINGEN

Første tømmedag for sommerabonnentene
blir i år tirsdag 16. april.

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019

Årets kontingent ble fastsatt til kr. 4.900
for bebygget og kr. 2.450 for ubebygget
eiendom. Forfallsdato er 30.04.2A§.

Det påløper morarente/purregebyr etter
gieldene lovregler ved for sen betaling.

Innbetalingsblankett finnes vedlagt. Husk
å oppgi medlemsnummer ved nettbetaling.

VELLETS MEDLEMSREGISTER

Personvernforordningen er en lov EU har
vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står
for general data protection regulation).
Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-
landene. I Norge er det 20. juli 2018
vedtatt en ny Lov om personopplysninger.

Styret gir derfor følgende informasjon om
hva vellets medlemsregister inneholder og
hvordan opplysningene behandles :

1. Medlemsnummer.
2. Bruksnummer og parsellnummer.

med dato for når eiendommen ble
utskilt fra hovedbølet (4111).

3. Eiendommens reguleringsmessige
status og Brønnøyadresse.

4. Navn og adresse på den hjemmels-
haver som er kontaktperson med
vellet.

5. Navn uten adresse på eiendommens
øvri ge hj emmelshavere.

6. Navn på tidligere eiere (ikke
komplette opplysninger).

7. E-postadresser for utsendelse av
Velnytt og andre e-postmeldinger.

I tilknyning til medlemsregisteret er det på
egen liste registrert eventuelle båtplasser
eiendommen disponerer på vellets grunn.
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Kommersieile aktører gis ikke tilgang til
registeret. Enkeltopplysninger som også er
tilgjengelig i offentlige registre kan gis til
andre på skriftlig eller muntlig forespørsel.

KONTROLL. OG VALGKONIITEEN

Ny leder for kontroll- og valgkomit6en er
Svein Børge Hoftun, telefon 959 96 592 -
e-post: sbh@sbhoftun.no

OPPGRADERING AV PARKERINGS.
PLASSEN VED SØNDRE BRYGGE
PÅ NESØYA (vESTRE \.Er 96)

Ar,talen mellom Asker kommune og
Brønnøya Vel innebærer at vellet skal
bekoste oppgradering av denne plassen.
Kommunen ønsker imidlertid også at det
legges asfalt og vil bekoste dette.

Hele arbeidet vil bli utført i kommunens
regi, hvis mulig før sommersesongen i år.

Det må påregnes at hele plassen blir
stengt mens arbeidene pågår. Informa-
sjon vil bli gitt som SMS-varsel og ved
oppslag. Alle parkerte kjøretøyer og
tilhengere må da fjernes på kort varsel.
Langtidsparkering bør derfor unngås.

KABELFERGEN

Kabelfergen skal i år klargjøres noen dager
før dentas i bruk onsdag 01.05. Midt-
seksjonen av flytebroen skal sideforskyves
parallelt med fergetras6en og det blir en
enkel gangforbindelse til den faste del av
broen. Unngå tungtransport disse dagene.

Vi trenger dugnadsdeltakere til jobben
lørdag 27.04 (fremmøte kl. 10:00). Ta
kontakt med Per Gunnar Gabrielsen,
SMS eller telefon 98117 488 snarest,
men senest23.04, hvis du kan stille opp.
Det utbetales vanlig godtgjørelse og det
serveres pølser med noe å drikke til.

Vi minner også om at det trengs flere
frivillige som kan stille opp ved drifts-
avbrudd, selvfølgelig under forutsetning
at man er på øya eller i nærheten når

noe skjer. Opplæring vil bli gitt. Ta
kontakt med Per Gunnar Gabrielsen (se

ovenfor) for nærmere opplysninger

OPPRYDDING PÅ PARI(ERINGS-
PLASSEN VED FERGESTEDET

Det er planlagt en ryddeaksjon med
oppmerking av parkeringsplassen ved
fergestedet torsdag 25.04.19.

Arbeidet vil skje på dugnad (mot godt-
giørelse) og sfyret trenger frivillige som
kan stille opp. Ta kontakt med Niels-
Erik Heger, SMS eller telefon 951 36 613

- snarest, men senest23.04, hvis du kan
stille opp.

Arbeidene pågår mellom kl. 16 og 18 og
i dette tidsrommet er parkering forbudt.

Plassen for motorsykler skal brukes til
plassering av container. Derfor må den
være frigiortfra kl. 08 på ryddedagen.

Husk å gi bes§ed til eventuelle leietakere
og bestilte håndverkere. Det tas forbehold
om å taue bort biler som ikke er fiernet for
eiers regning og risiko og plassere disse på
parkeringsplassen ved Søndre brygge.

Alt skrot (også defekte traller/trillebårer)
som ligger på og ved plassen vil bli fiemet.

SOMMERJOBBER FOR UNGDOM

Vellet har noen småjobber som kan passe

for øyas ungdom. Interesserte kan ta kon-
takt med Mina Holm Juul på SMS eller
telefon (kveldstid) 922 19 425 før 25.04.

BÅTPLASSER PÅ YELLETS GRUNN

Styret vil, i tiden som kommer, rydde opp i
henhold til generalforsamlingsvedtak
13.08.07 og 10.03.14 i fordelingen av
båtplasser lokalisert på vellets fellesarealer.

Program for L7, mai-feiringen
på Brønnøya blir kunngjort ved

oppslag på Beredskapsgarasjen.
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