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Styret har avholdt s)'v moter siden generalforsamlingen 2001.

Vellet har 114 medlemmer pr mai 2002, dvs tre flere enn sist iLr (noen nye, noen fra).

Det ble arrangert dugnad 4.mai.
Stor jobb med utbetlring av Promenadebakken, - tre dugnadsdager med bra oppmste. Betongdelke ble
lagt i den bratte delen. Styret vil sende henvendelse til Sjost'dad Vel samt til kolrEunen vedr okonomisk
bistand for prosjektet.
Nordveien, - bra imsats med rydding av gamle ror og skrap-

Sommerfest: Kuwfest ble arrangert pi sondre Flaskebekk brygge i begynnelsen av september 2001 (noe sent!), men
flott var, god steinning og svert mange deltok (over sytti personer tilstede i lopet av kvelden)

Lillejulafien: Tradisjonell lille julaften pi sonclre Flaskebekk brygge med glogg og pepperkaker. Mange mennesker og
gcd stemning- .

l/eier spesielt: Oweveien og Lanpepusserveien har vefi i svert darlig forfatning den senere tid. Arbeid ble igangsatt sist
bssten 2000, viderefort i 2001, men den nodvendige grunajobben som ble avtalt med Bakmand ble ikke
gjort grurmet ik]<e tilgang ti1 egnet matriell. Dette rd stlret jobbe videre med i neste nmde. Sqtret
oppfordrer her ogsi medlemmene som sogner til disse problematiske veiene om oket eget-initiativ, - kom
med forslag til utbedringsplaner.
Det har vert kontald med vegkontoret vedr utbedring av Flaskebekkveien ved Vardeveien og (Sydveien,
lose steiner) og dette ble gjort.
Ir4ht Nordveien planlegger sqret oppsett av nytt rekkverk. Tilsvarende rekkverk bor ogsi pisees at
kommer i den "nye" Promenadebakken.

Hastighet i Flaskebekkveien: Styret gjorde i 2000 en sporreundersskelse blant medlemmene ve& hastighetsregulering i
Flaskebekkveien. Saken ble igjen diskutert pe sist generalforsamling hvor konklusjonen var at styret skulle
jobbe videre med konlaetisering. Styret har konrnunisert forst ufomelt med kommunen rundt dette for se
ha i sendt et brev med snske om kontret forslag fi:a kommunen side mht fysisk tiltak for
hastighetsreduksjon. Styret har se hngt ikke mottat svar pi dette brevet.

lleb/Intemet si.der: Styret bar laget web/intemet sider for FlaskebekkVel. Se rmder mwv.Flaskebekkvel.com. Dette er en
informasjonskanal ut mot medlemmene samtidig som medlemmene selv via web-siden/epost kan komme
med tilbakemeldinger og kommentarer pi en enklere mite enn for. Silangt er en mengde
dokumenter/referater, me dlemsinformasjon, linker til relevante Nesodden sider, en nyhetsside samt noe
rundt lokal historie lagt ut. Tilbakemelding og forslag til forbedringer fta medlennnene mottas med glede.

FlaskebekkVel eier 6 aksjer i NBDS, en tlalilor samt to bryggehus (nordre og sondre). Verdien av
bryggehusene ansees som kun synbolsk da salg av disse ikke er mulig.
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