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Informasjon fra styret i Brønnøya Vel, ultimo april2020

ADKOMSTEN TIL BRØNNØYA

På grunn av coronasmiuesituasjonen vil
kabelfergen ikke bli satt i drift fra 1. mai.
Bakgrunnen for dette er at passasjerantallet
måtte reduseres vesentlig og at det da ville
bli trafikkaos på store utfartsdager. Som
mange har registrert, er tilstrømningen av
turister til øyanå mye større enn vanlig.

Flytebroen blir derfor liggende inntil
videre - med kommunens tillatelse. Det er
satt opp et sperrerekkverk for å sikre at
man holder seg til høyre ved passering.

Hvor lenge dette vil vare er usikkert. Følg
med på vellets nettsider www.bronnoya.no

Husk å holde god avstand, både i gang-
veien ned til broen, over broen, opp
trappen påBrønnøysiden og på veiene.

UTLEIE AV VELHUSET

Inntil videre tillates ikke utleie av velhuset.

BÅTRUTEN SANDyIKA.BRØNN ØY A

Det er usikkert nar ruten kan starte opp.

NYE E-POSTADRESSER OG
ANSVARSOMRÅDER I STYRTT

Styremedlelnmene og forretningsfiører har
fått nye e-postadresser som bes benyttet for
alle henvendelser som gjelder vellet.
Dessuten er det foretatt endringer i de
enkelte styremedlefirmers ansvarsområder.

Henvendelser som gielder styret som
helhet sendes til: styret@bronnoya.no

Styreleder: Vivien Wrede Holm

E-postadresse : styreleder@broruroya.no

Nestleder: Jan Andr6 Åune Nerhagen

Primært ansyarsområde: Brygger, båt- og
badeplasser.

E-postadresser: nestleder@bronnoya.no
brygger@bronnoya.no
badeplasser@bronnoya.no

Styremedlem: Mina Holm Juul

Primært ansvarsområde: Veier og slcjøtsel.

E-postadresser: veier@bronnoya.no
skjotsel@bronnoya.no

Styremedlem: Kjetil Knutsen

Pr imært ansvar s amråde : Vellets bygninger
og parkeringsplasser - ogsåfor sykler.

E-postadresser: bygninger@bronnoya.no
parkering@bronnoya. no

Styremedlem: Thomas Huus Mjøen

Primært ansvarsområde: Veilys og IT-
oppgaver : nettsidene, SMS-meldinger m.m.

E-postadresse: digital@bronnoya.no

Varamedlem: Per Gunnar Gabrielsen

Primært ansvor sområde : Adkomsten oy er
Vendelsundet (kab elfer ge og flytebro).

E-postadresse : adkomst@bronnoya.no

Varamedlem: Lars Yasbotten

Primært ansvor s område : Avtqler, kon-
trøkter og juridiske spørsmålfor styret.

E-postadresse: lv@broruloya.no

Forretnings fører : Magnus Birkeland

E-postadresse: admin@bronnoya.no
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ASKER KOMMUNE SKAL UTFØRE
VEDLIKEHOLDSARBEIDER PÅ
SITT YANN- OG AYLØPSNETT PÅ
BRØNNØYA

Første del av arbeidet starter allerede i uke
18. Da skal avløpsledningen fra pumpe-
stasjonen ved tennisbanen via Sandbukta
til Nesøya spyles. For å ffi utført dette
arbeidet må det brukes en stor spylebil.

Når dette arbeidet er fullført skal kom-
munens pumpestasjoner for avløp opp-
graderes og kontrollskapene skiftes ut.
Noen skap planlegges flyttet.

STYREMEDLEMSKAP I VVA FOR
BRØNNØYA

Styreleder i Vestfiorden Vann og Avløp
AS O/VA) har henvendt seg tilvellet for å
hjelp til å finne noen fra Brønnøya som
kan stille til valg som s§remedlem på den
kommende generalforsamlingen i WA.

Det bør være av stor interesse for alle som
er tilknyttet WA's vann- og avløpsnett på
Brøwrøya at øya er godt representert i
selskapets styre. Kandidater bes ta kontakt
med WA's styreleder John-Erik Løken,
E-post: johnerik.loken@gmail.com eller
telefon 900 81 065.
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E-post: styret@trronnoya.no - Forretningsfører: admin@bronnoya.no - telefon 66 84 76 29.
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