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Kjære velmedlemmer 
 
Et senhøst eller vinterbrev får vi vel kalle det – med nytt om 
Flaskebekk vel og hva styret arbeider med i år. 
 
De viktigste arbeidsoppgavene det nye styret fikk etter årsmøtet var; 
1. Gjennomføring av 110-årsjubileet, 2. Fortsette arbeidet med 
informsjon om veilag og behandling av søknader om støtte fra vellet, 
3. Samarbeid både med strandpromenadelaget og gruppen som 
arbeider for en fornuftig reguleringsplan for området og 4. Smått og 
stort av dugnadsarbeid m.m. 
 
Flaskebekk 110 år ble avholdt den 14 august. Den største festkomite 
vi har sett, bidro til en  storartet, aktiv og jubilerende dag. Både 
rebusløp, gammeldagse leker, fotballturnering, blomsterbinding, 
leker på badebrygga og festmiddag ble det! Kveldens fellesbord på 
søndre brygge var innbydende, og mange gledet seg over 
arrangmentet med taler, soloartister og vellets eget kor! Tusen takk 
til alle som bidro til at dagen ble noe vi sammen kan være stolte av! 
 
Generalforsamlingen konkluderte med at alle i vellet skulle etablere 
seg i veilag. Søknader om støtte til utbedringer skulle sendes det nye 
styret før 1. September, 2004. Innen denne dato, var ingen søknader 
fra veilag mottatt. Styret har arbeidet konkret med en søknad fra i 
fjor fra Nordveien, aktuell søknad om hjelp fra 
Sydveien/Flaskebekkveien og et fellesprosjekt med  Sjøstrand vel 
vedrørende utbedring av Vardeveien. Selvom få rakk søknadsfristen 
for dette året, ønsker styret fortsatt å behandle søknader om støtte 
samlet. Neste år er datoen for innsendelse 1. Oktober, 2005. Dersom 
man ønsker å gjøre utbedringer før den tid, kan søknader godt 
sendes inn med dokumentasjon om utlegg som er gjort.  
 
Grunnen til denne styringen er blant annet at vi ønsker en 
rettferdig fordeling til de ulike veiprosjekter, en bedre oversikt og 
styrking av vellets økonomi og et systematisk arbeid som gjør at vi 



kan planlegge både kort- og langsiktige vedlikeholdsoppgaver i 
området vårt. 
 
Promenadelaget har uttrykt seg svært fornøyd med livet på bryggene 
i år. Det har vært mange besøkende, men lite bråk, lite søppel og 
ingen klager. Søndre brygges behov for vedlikehold er i fokus. Noen 
av dere har kanskje også sett på vår egen hjemmeside, flaskebekk.no, 
at det arbeides for et stupebrett for neste sesong? Styret vil sende 
søknad til kommunen om flere badebøyer. Båtene går svært tett 
inntil vår kyststripe, og mange overskrider sjøfartsloven m.h.t. fart og 
forsiktighet. 
 
Gruppen som arbeider for en framtidig reguleringsplan for å beskytte 
vårt spesielle bomiljø og kulturlandskap, har utarbeidet et nydelig 
hefte som støtter vår sak (se web-sider). Møter med alle de politiske 
partier her ute har begynt, og styret er glad for å se at arbeidet vi 
bestemte oss for i 1997 – nå har en kontinuitet og framdrift som gir 
oss tro på resultater. 
 
Flaskebekk vel har mange medlemmer, men ikke absolutt alle som 
bor her er med likevel. Styret har derfor laget et lite 
informasjonsskriv for å verve nye medlemmer. En høstens fristelse for 
nyankomne er selvsagt flaskebaren. Denne arrangeres i år som i fjor 
hver måned, fortrinnsvis den første onsdagen. Informasjon om baren 
ligger på nettsidene. 
 
Lille Julaften følger vi tidligere tradisjoner og inviterer til gløgg og 
pepperkaker på søndre brygge fra klokken 19-20. Det oppfordres til 
musikalske innslag – gjerne fra et mannskor vi møtte i sommer... 
 
Vennlig hilsen styret 
Anne-Stine Høvo Meltzer (leder), Arvid Iversen (sekretær), 
Wilhelm Berge d.y. (kasserer), Kjell Thoreby, Mai Gaardstedt Trygve 
Steinert (styremedlemmer). 
 
Flaskebekk vel, Postboks 50, 1450 Nesoddtangen,  
e-mail: post@flaskebekk.no, org.nr. 986 555 900 


