KONTINGENT til SØNDRE NESØYA VEL 2018
kr 200.- for hver bolig og kr 100.- for hver enhet i sameiene
Vennligst betal til Søndre Nesøya vels konto 9490 05 97740
innen 1.10.18
Kontingenten går til saker som skal komme befolkningen på Søndre Nesøya til
gode, herunder blant annet
 drift, aktiviteter og ryddeaksjoner på Søndre Nesøya
 innkjøp og vedlikehold av benker på bussholdeplassene og Hvamodden
 bidrag til oppgradering av grendehuset, «Det gule huset», på Hvamodden

Søndre Nesøya vel og de andre velene utgjør Nesøya Fellesvel. Kontingent til
Nesøya Fellesvel, kr 50.- pr medlem, er inkludert i medlemsavgiften. Nesøya
Fellesvel representerer Nesøya overfor offentlige myndigheter. Velet har
gjennom mange år arbeidet for å bedre trafikkforholdene på og inn og ut av øya,
herunder utvidelse av broen.

Nå har vi fått et bedre kollektivtilbud med buss hver halvtime! Vi håper
beboerne benytter bussen slik at vi får beholde dagens tilbud!

Fellesvelet står også ansvarlig for drift av grendehuset, «Det gule huset», på
Hvamodden.

Vår styrke ligger i et høyt medlemstall. Takk for at du bidrar til
fellesskapet på Nesøya og betaler kontingenten!

Styret for Søndre Nesøya SNV vel består i 2018 av:
Elisabeth O Kolbjørnsen leder

tlf 90888589 - elikol@me.com

Stina Eide

sekretær

tlf 91114439 – stina.eide@torvanger.no

Per Ola Høgmo

veier mm

tlf 93044760 – pohoegmo@gmail.com

Hans Petter Kayser

velveiene

tlf 98257680 – hpkayser@online.no

Maren Aftret-Sandal

rodeleder

tlf 97071884 – aftretsandal@gmail.com

Lars A Fredius

regnskap

tlf 94868043 – lars@fredius.com

Saker som har høy prioritet i 2018:
 Følge opp parkeringsavtalen som er inngått mellom Asker kommune og
Brønnøya vel om parkering i Søndre vei og på Søndre brygge.
Parkeringsplassen i Søndre vei er ferdigstilt og har blitt meget bra
opparbeidet av Asker kommune. Brønnøya vel skal oppgradere p-plassen
på Søndre brygge. SNV vil følge opp og arbeider for at plassen skal bli
asfaltert og oppmerket slik at støvplagene opphører og flere biler får plass.
P-plassene skal få gratis parkering i 3 timer, noe som er viktig for
besøkende både til Brønnøya og badeplassen på Hvamodden
 Arbeide for at det blir satt opp parkeringsforbudtskilt på østsiden av
Vestre vei mellom Ridder Flemmings vei og krysset Vestre vei/Vendla.
På godværsdager parkerer biler på begge sider av veistrekningen, noe som
hindrer trafikken og skaper farlige situasjoner.
 Markedføre det gode busstilbudet vi har fått. Vi må bruke bussen for å
beholde tilbudet om to avganger pr time!
 Innkjøp av flere benker til Hvamodden
 Nye utbyggingsprosjekter utsettes til broforbindelsen har blitt utbedret
Vi vil også arbeide for
 At behovet for eldre-/omsorgsboliger på Asker Kommunes tomt ved
parkeringsplassen i Søndre vei utredes
 At det blir gjennomført vårrydding på Søndre Nesøya og strendene

Vennlig hilsen
Styret i Søndre Nesøya vel

