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IYYTT PARIGRINGSBEYIS FOR
YENDELSUI\D PARKERINGSPLAS S

Nytt parkeringsbevis (røde), som er gyldig
på begge parkeringsplassene til 31.05.2018
fø1ger vedlagt til a1le som har betalt
velkontingenten før dette Velnytt ble
postlagt.

Ta i bruk det nye beviset med en gang og
makuler det gamle. Laaldn mer enn ett
parkeringsbevis ligge i frontruten, unntatt
ved parkering med tilhenger på parkerings-
plassen ved Søndre brygge, da skal det
ligge to parkeringsbevis synlig i frontruten.

Gamle (gute) parkeringsbevis er
uryldige etter onsda g 31..05.2017.

\+,

MEDLEMSKONTINGENTEN

Det er fremdeles noen som ennå ikke har
betalt kontingenten. Sene betalere vil få
sitt parkeringsbevis ettersendt sammen
med første Vel-nytt etter betalingsdato.

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

Kontonummer for medlemskontingent er:

1627 69 85624

SOMMERMØTE I YELHUSET

Dato for årets sommennøte er fastsatt til
fredag 07.07.2017 kl. 18:30 i Velhuset.

Innkailelse med saksliste vil medfølge
neste Velnytt.

AYISOMB,ItrRING SOMMEREN 2017

Det vil bli avisombæring pilBrøwtøyafra
og med mandag 26.A6 til og med søndag
06.08. Henvendelser om avisbudjobber
rettes til avisbud@aft enposten.no

TAKK TIL FOTBALLGRUPPEN

Fotballgruppen har som vanlig hatt en

ryddeaksjon på parkeringsplassen ved
Fergestedet i slutten av april.

Dessverre var det også i år noen
feilparkerte biler som hindret arbeidet.

Styret retter en hjertelig takk til de som
møtte frem og giorde en god jobb.

Under aksjonen ble også 22 overfylte post-
kasser tømt for reklametrykksaker. Dette
bør ikke være en veloppgave, de som har
postkasser må sørge for å tømme disse
regelmessig - også i vinterhalvaret.

SØPPELAKSJON

Fotballgruppen vil giennomføre årets store
søppelaksjon fredag 11.08.2017. Det som
skal hentes må være satt ut ved nærmeste
vei (ikke stikkvei) senest kl. l5:00.
Det er obligatorisk med forhånds-
påmelding - som e-post, senest fredag
04.08.2017 - til:

soppelaksj onen@fotballgruppa.net

Faktura blir sendt til den e-postadresse
bestillingen mottas fra.

Ved bestilling må det oppgis hva slags
søppel og hvilken mengde det gielder og
henteadresse på Brønnøya.

Søppel må være pakket i esker eller på
aru1en måte som er egnet for transport. Løs
søppel og husholdningsavfall tas ikke med.

Farlig avfall tas med etter spesiell avtale
og må plasseres atskilt fra annen avfall.

Overskuddet fra søppelaksjonen går som
vanlig til et veldedig formål.
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KABELFERGEN ER PÅ PLASS

Kabelfergen blelagtut29. april. Stor takk
til dugnadsdeltakerne, som gjorde en

§empejobb, også i nærområdet rundt
fergestedet på Brønnøysiden..

Det trengs fortsatt flere frivillige til listen
over velmedlemmer som kan stille opp ved
uregelmessigheter med kabelfergen. Opp-
læring vil bli gitt og dugnadsgodtgjørelse
utbetales til de som kan møte når noe s§er.
Kontaktperson er Niels-Erik Heger, mobil
951 36 6 I 3, e-post: n-eheger@online.no

TRAKTORKJØRING PÅ BRøNNøYA

Fra og med påsken}Ol7 vil velmedlemmer
og entreprenører ikke få tillatelse til bruk
av ATV-kjøretøyer. Unntak vil gfelde bare
for kommunens utrykningskjøretøy og
renovasj onstj ene sten.

Bakgrunnen for dette er dårlige erfaringer
med bruk av slike kjøretøyer, både hva
gjelder hastighet, ren persontransport og
parkering i området rundt Fergestedet.

Henvendelser om midlertidig kjøretillatelse
skjer til fohotningsfører og skal komme fra
det velmedlem arbeidene skal utføres for.

REGULERINGSSAKEN

Fylkesmannen i Buskerud har, som sette-

fulkesmann, behandlet de innkomne
klagene på kommunens reguleringsforslag.

Noen av klagene er helt eller delvis tatttil
følge og Fylkesmannen har opphevet Asker
kommunestyres vedtak av 14-06-16 om
omradereguleringsplan for Brønnøya.
Saken sendes tilbake til kommunen for
videre behandling. Fylkesmannens vedtak
er endelig og kan ikke påklages.

Dette'innebærer at det er reguleringsplanen
fra 1995 som nå gjelder. Dette bør alle
som har planer om nybygg eller påbygg
merke seg. Det må påregnes at et nytt
reguleringsforslag vil inneholde langt flere
restriksjoner enn I 995-planen.

OPPDATERING AV VELLETS
ADRESSEREGISTER

Det er foretatt en total giennomgang og
oppdatering av vellets adresseregister
I henhold til vedtektene er alle hjemmels-
havere til eiendommer phBrøwrøya med-
lemmer i velIet, men det skal bare betales
en kontingent pr. eiendom.

På adresseetiketten er på andre linje øverst
oppført det nalm som er kontaktperson og
som skal betale kontingenten. På neste
linje står eventuelt de øvrige hjemmels-
haverne. Det kan av plasshensyn være
al,vik hvis det er mer enn to hjemmels-
havere.

På første linje står medlemsnummer og
bokstavene E ogleller P. P angir at Vel-
nytt blir sendt i posten, E angir at Velnytt
sendes som e-postvedlegg til en eller flere
hjemmelshavere. Siden det denne gang
følger med parkeringskort kommer denne
forsendelsen også til medlemmer som
ellers bare får Velnytt som e-postvedlegg.

Hjemmelshavere som ikke får Velnytt i
posten, kan bestille dette mot et gebyr på
kr. 100, som dekker portoutgiftene.
Bestillinger sendes til forretningsfører.

Vennligst sjekk det som er oppført på
adresseetiketten og gi beskjed til vellets
forretningsfører om eventuelle feil eller
om det ønskes endringer. Sjekk også om
de som skal motta Velnytt som e-post-
vedlegg virkelig får det. Det er mange
som glemmer å gi beskjed om endring av
e-postadresser.

BÅTER I OPPLAG PÅ VELLETS
EIENDOMMER

I henhold til reglene skal båter i opplag på
vellets eiendommer være sjøsatt eller

{ernet innen 15.06.

Båter som da ikke er sjøsatt, skrot og
etterlatenskaper etter vinteropplag kan bli
f ernet uten ytterligere varsel.
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Fergetider 2Ot7 - Rigmor & Rigfar - Telefon ft a7l979 59 795 - rigmor@rigmor.no - www.rigmor.no
NB! Tidene på Øyene er omtrentlige, stå på bryggen minst 5 minutter før avgang.

Sommerrute
Gjelder fra og med 24- iuni

til og med 13. august

Avgang

Sandvika
Bor-
øYa

Brønnøya
Nord {a) og

Ostøya

Btønnoya
Østlbl

Btønnøya
Syd og

Langåra

Harehl.
oc

Høyerhl.

Btønnøya

Øst {b} og
Ostøya

Btønnøya
Nord {a) og

Borøya

Ankomst
Sandvika

Alle dager unntatt
mandager

10:30
L3:30
15:45

10:45
73:45

16:00

10:50
13:50
16:05

10:55
13:55
t6:L0

11:10
L4:10
L6:25

Ll:2O
L4:2A

16:35

11:35
L4:35
16:50

LL:,AO

L4:49
16:55

12:00
15:00
17:.t5

Vår- og høstrute
Gjelder fra og med 19. mai

til og med 23. juni og
fra og med 18..august

til og med 3. september

Avgang
Sandvika

Bor-

øya

Brønnøya
Nord (a) og

Ostøya

Brønnøya

Øst (b)
Brønnøya

Syd og
Langåra

Harehl.
og

Høyerhl.

Brønnøya

Øst (b) os
Ostøya

Brønnøya
Nord (a) og

Botøya

Ankomst
Sandvika

Ekstratur fredag 23. iuni 13:30 13:.45 13:50 L3:55 1,4:1O 14:24 74:35 74:44 15:00
Fredager 15:45 16:00 16:05 15:10 16:25 16:35 16:50 16:55 77:15
Lørdager og
2. pinsedae {05.5)

10:3O

13:30
10:45

13t45
10:50
13:50

10:55
13:55

11:10
t4:tO

Ll:.2O
L4:2O

11:35
14:35

11:40
L4:40

12:00
15:00

5øndager
NB! lngen seilinger på Kristi
Himmelfartsdag {25. mai)

10:30
13:30
15:45

10:45
13:45
16:00

10:50
13:50
16:05

10:55
13:55

16:10

11:10
L4zlO
L6:25

LLt2O

L4z2O

16:35

11:35
L4t35
16:50

tt:4O
t4:4O
16:55

L2:OO

15:00
17:15

a. På Brønnøya Nord oB HØyerholmen må "pilen på bryggen" settes opp i god tid for å vise at man skal være med fergen.

b. Ved mye vind og bølger, "blåser hvitt", mot Brønnøya Øst kan bryggen ikke anløpes, bruk da Btønnøya Nord eller Brønnøya Syd.

Til oq fra øvene utenom sesonq: Gjelder fra og med 19. april til og med 18. mai og 4. september til og med 29. september 2017
(forsøksordning):
Hvis dere ønsker å bli med ut til øyene med Rigmor/ Rigfar før- og etter den ordinære ferge sesongen (som seiles fra 19, mai til 3. september) finnes
følgende mulighet: På de fleste hverdager i disse to periodene (19.april - 18. mai og 4.- 29. september), er det mulig å bli med "skolebåten" fra Sandvika.
Vi seiler senest 09:00 og kan stoppe påBoøya, Ostøya og Brønnøya Øst, hvis mulig, også andre brygger. Vi returnererfra øyene normalt mellom 14:10
og 14:30, og er i Sandvika mellom 14:30 og 15:00. Forhåndspåmelding (begrenset antall): Send e post til riqmor@riqmor.no , alternativt tlf. 97 95 97 95
senest to dager i forkant av ønsket tur dag. Vanlig fergetakst.

Velkommenombord! Forbeholdomfeil/endringer.


