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STYREMØTE FLASKEBEKK VEL 18.04.2007 

 
Til stede: Anne Steinert, Birger Libell, Ivar Reinvang, Anna Eggertsdóttir, Marie 
Storjord.  
 

1. Flaskebekk søndre brygge – hvor står saken? 
Petter B Schjelderup orienterte styret. Lindøya slip har gitt Promenadelaget et 
tilbud som vil dekkes av beløpet vi har til rådighet, dersom alt går som det 
skal. Løsning med påler i forkant med feste i indre bryggefundament er valgt. 
Dugnad(er) vil forhåpentligvis kalles inn til før sommeren. Se egen sak på vår 
hjemmeside. 

 
2. Reguleringsarbeidet. 

Inge Olav Fure redegjorde for arbeidet som er gjort siden sist. Riksantikvaren 
har nå uttalt at Flaskebekk er et område av nasjonal interesse. Blogg er lagt 
opp på hjemmesidene våre, der diskusjon rundt regulering kan deles og syn 
utveksles på en konstruktiv måte. Se egen sak på vår hjemmeside. 
 
Husk nytt reguleringsverksted lørdag 5. mai kl. 13 på Tangenåsen 
ungdomsskole! 

 
3. Kleiva  

ligger fremdeles som et åpent sår i området vårt. Styret vil be Nordveien veilag 
om å se nærmere på saken. 

 
4. Bryggehusene. 

Bruk og vedlikehold av bryggehusene på Søndre og Nordre brygge ble 
diskutert – Promenadelaget tar opp saken. 

 
5. Mailadresser. 

Styret mangler fremdeles mange mailadresser på medlemmene i Velet. Vi 
oppfordrer alle til å sende oss disse. 

 
6. Søppeltømming Søndre brygge.   

Vi trenger noen til å påta seg jobben. Vi takker Sjur Sætre for jobben så langt! 
 
Meld fra til en av oss i styret dersom du er interessert eller har en ungdom i 
huset som har lyst på sommerjobb. 
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7. Dugnad. 
Det blir dugnad på veier, stier, strender og molo søndag den 6. mai kl.12! Vi 
gjør det pent til 17. mai og tar en prat og en øl eller brus etter endt dugnad. 
Oppmøte og samlingspunkt er Nordre brygge i år. Ta med godt humør, 
arbeidshansker, rive, rake, saks, krafse og trillebår etter hva du ønsker å bidra 
med. Leder kjøper drikke og plastsekker. 

 
8. Valg. 

Det sittende styret har nå jobbet i ett år. Det har vært et begivenhetsrikt år, 
som har vært svært lærerikt og interessant! 
 
To nye styremedlemmer må velges for Ivar Reinvang og Anna Eggertsdóttir, 
som har sittet i to år til sommeren. Leder Anne Steinert er også på valg. 
 
Valgkomitéen, ved Elin Bræck og Henriette Arneberg får jobben med å finne 
frem til personer med gode samarbeidsevner, som kan tenke seg å gjøre en 
fortsatt innsats for fellesskapet. 

 
 

 
Marie Storjord 
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