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SYKLER OG TRALLER

Hvis det kommer store snøfall, kan det bli
nødvendig å tippe snømasser over på det
området som brukes til tralleparkering ved
parkeringsplassen ved fergestedet. Det er
derfor ikke anledning til å la trillebårer
og traller bli stående her vinteren over.

Trillebårer og traller må merkes med navn
og telefonnummer slik at det går anåfa
tak i eier før eventuell fierning iverksettes.

Sykkelparkeringsplassen både pil Brørrlrøy -
siden og Nesøysiden er bare beregnet på
sykler som er i jevnlig bruk.

Styret ber om at lagring av sykler,
traller og trillebårer som ikke er i bruk
om vinteren skjer på egen eiendom.

POSTKASSENE PÅ PARKERINGS-
PLASSENE

En av styrets bisarre arbeidsoppgaver er å
tømme overlrlte postkasser s6m renner
over og forsøpler parkeringsplassene. Det
er åpenbart at noen har glemt at de har
postkasse, enkelte kasser ser ikke ut til å ha
værttømt det siste halve året.

De aktuelle kassene, som det nå er lagt
en skriftlig beskjed i, vil bli fjernet hvis
de ikke blir tømt innen 15.12.2017.

GENERALFORSAMLINGEN 2018

Dato og sted for generalforsamlingen er
fastsatt til mandag 12. mars 2018 i
Norconsults lokaler i Sandvika.

Saker som medleflrmene ønsker behandlet
på generalforsamlingen må være innsendt
innen 01.01.2018 (vedtektenes § 5).

NYE KANDIDATER TIL §TYRE,T

Styreleder, to styremedlemmer og ettvara-
medlem, som er på valg i2018, stiller ikke
til gienvalg. Valgkomitden oppfordrer
medlemmene om å melde sin interesse for
å besette ledige tillitsverv.

Send en e-post til en av valgkomitdens
medlemmer med forslag til kandidater,
helst før 15.01.2018:

Ole Chr. Rønning - ocroenn@online.no
Thorbjørn Ustaheim - thu-ust@online.no
K. Antonisen - knut.antonisen@gmail.com

FELLING AY TR,flR PÅ YELLETS
EIENDOMMER

Den som ønsker å felle trær på noen av
vellets eiendommer, må takontakt på
forhånd med vellet via Birger Stensland,
Skogfaret 5, telefon 907 21836. E-post:
birger. stensland@gmail. com

Den som får tillatelse til å felle trær, plikter
å rydde opp etter seg. Det vil si at grener
og ved skal fiemes. Grener kan brennes på
stedet dersom dette er forsvarlig.

På <<trekanten>> ved krysset Yiernveien/
Brønnøyåsen/Sørlia er det hugget ned et
stort asketre fordi det var fare for at
råtne grener kunne falle ned på og skade
høyspentledningen. Det er fritt fram for
å forsyne seg av trevirket som ligger der.

JULETREFEST SØNDAG 7. JANUAR

Det avholdes juletrefest for barn og voksne
i Velhuset søndag7. januar 2017 kl. 16:00

Dørene åpner kl. 15:30 og det er ingen
forhandspåmelding. Velkommen !
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MøTE MED ORDFøRER

Styret hadde møte rned Lene Conradi og deler av administrasjonen i Asker Kommune i
begynnelsen av november. Møtet er det andre i rekken i det som er tenkt som et arlig møte
for gjensidig informasjon og utveksling av sSmspunkter på om?åder som er viktige for
Brønnøya Vel og folket påøya. «Delegasjonen» fra velstyret bestod av Svein Børge Hoftun,
Kjetil Knutsen, Niels-Erik Heger og Knut Skoe og brakte følgende saker til bordet;
Adkomsten og Kabelfergen, Parkeringsforhandlingene med kommunen, Reguleringsplanen
samt generell informasjon om vellets oppgaver, aktiviteter, styring og økonomi. 

:

Kabelfergen og adkomsten legger beslag på store ressurser i form av dugnadsinnsats og
kostnader på vellets budsjetter- Ettersom adkomsten tt1 øyaer viktig også for deler av Askers
befolkning og øyatjener en viktig funksjon som friareal, ser styret det som vesentlig å holde
ordfører og administrasjon oppdatert på dette arbeidet, vellets funksjon og orientere om
mulige behov for samarbeid med kommunen om deler av dette arbeidet. Vellet høstet
aner§ennelse for arbeidet og betydningen øyahar som friareal uten at det hverken ble bedt
om eller gitt forslag til konkret samarbeid eller finansiering. Det er viktig å holde kommunen
orientert om utfordringene ved å drifte fergen.

Styret og representanter for beboerne har forhandlet med kommunen om parkeringsplassene
på Nesøya - Søndre Brygge og «DNB-tomteru>. Forhandlingene er som kjent inne i en
avsluttende fase og har kun enkelte mindre områder som gjenstår før detkan presenteres en
løsning. Styret tok derfor opp saken for å avklare detaljer i forbindelse med tinglysning av
parkeringsrettigheter og kravet om tinglyst parkering for å kunne bebygge ubebygde tomter.
Dette er som kjent en svært viktig sak for denne gruppen. Etter møtet er det styrets forståelse
at kommunen har kommet til en avklaring som gSør at det ikke trenges en spesifikk
parkeringsplass, men at plassene inngår i flyten. De står nok likevel fast på tinglysingskravet.
Det blir nå et spørsmål om pris - trolig. Det er styrets forståelse at vi er mye nærmere en
attale. Og, at det er mulig å ffi en avtale før jul. Det ble også foresl å*t at vr ikke skulle gA ph
enprøveordning, mep gå rcttpå avtale.

Reguleringsplanen: Styret har opplevd at det er sider ved reguleringsarbeidet som kunne ha
profittert på at vellet trekkes ion på et tidligere tidspunkt enn under høringene. Dette er
områder som ikke har politisk betydning, men som kan rasjonalisere kommunens arbeid og
kvalitetssikre underlag. Ordfører gav positiv respons på det innspillet. Utover dette gav
ordfører uttrykk for at kommunen vil legge frem sitt forslag til videre arbeid med
reguleringsplanen før jul. Ordføreren gav uttrykk for at prosessen rundt reguleringsplanen har
vært vanskelig også for kommunen og at utfallet fortsatt er mer uvisst enn hun setter pris på,

Utover de ovennevnte temaene informerte styret om det generelle arbeidet vellet utfører og
diskuterte veier, båtplasser og de mer generelle problemstillinger som styret arbeider med
giennom året. Det viste seg at selv kommunens fremste representanter tror konfliktnivået på
øya et slik man tidvis kan ffi inntrykk av gjennom media; høyt ogpreget av store interesse-
motsetninger. Derfor ble det viktig for styret å orientere med basis i Programerklæringen og
igien understreke at urbanisering, biler eller bilbro ikke er aktuell politikk og ikke har noen
støtte eller for§empere pe øya. Det var også nødvendig å minne om at BrønnøyaYel
omfatter 100% av eiendomsbesitterne, at vellet forvalter felles eiendom og har ansvaret for all
infrastruktur.

TAKK FOR I ÅR :

Styret og forretningsfører takker for i år og ønsker alle en god jul og et godt nytt fu.
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