
Referat styremøte i Flaskebekk vel 16.1.2018 
 

1.  Generalforsamling 2018:  Nesodden Samfunnshus tirsdag 20.mars.   Årsbereretning, regnskap, 
budsjett for i år og dagsorden kommer i god tid før generalforsamlingen. Styret sender papirene 
på mail til alle medlemmer i Flaskebekk Vel.  

 
2.  I forbindelse med at styret lager årsberetning vil det også bli laget en utvidet årsberetning med 

foto fra året som gikk.  Den blir lagt ut på Facebook siden til Flaskebekk vel og hjemmesiden.  
 

 
 Eventuelt:  

- Oppdatering reguleringsplan. Svar på forespørsel fra styret: Hei! 

  
Vi hadde et informasjonsmøte ifm. oppstart av planarbeidet i februar i fjor. På dette tidspunktet hadde vi ikke en detaljert fremdriftsplan, den ble 
utarbeidet noe senere. Denne følger vi, og vi er i rute. Vi forventer å legge planen ut på høring medio april 2018. 
  
Vi ønsker å arrangere planverksted for berørte og interessenter ved større reguleringsplaner, og det er riktig at dere ble forespeilet et slikt verksted. 
I ettertid diskuterte vi dette internt og med våre konsulenter, og konklusjonen er at et slikt planverksted er mer hensiktsmessig i planer som legger 
opp til fortetting. I denne planen er det klare begrensninger for hva man kan gjøre av utbygging, grunnet svært mange vernehensyn, en utfordrende 
topografi og vanskelige adkomstforhold. Vår konklusjon var at et planverksted ville kunne skape forventninger vi ikke kan innfri. 
  
Etter at planen er lagt ut vil vi arrangere et nytt informasjonsmøte. På den måten vil dere få tid til å gjøre dere kjent med planen først, og til å gjøre 
dere opp en mening og formulere spørsmål dere ønsker svar på. Vi vil sette av god tid til dette. 
  
Det er viktig å understreke at planforslaget som legges ut på høring i april, er nettopp det – et forslag. Etter dette, har dere 6 uker på å komme med 
innspill til planen. 
  
  
  



Med vennlig hilsen 
Helga Trømborg 
Fagleder 
Infrastruktur og vannmiljø 

 
- Styret har også søkt Statens Vegvesen om å få en lengdebegrensning på kjøretøy som skal bruke 

Flaskebekkveien. Vi fikk svar i slutten av november fra Vegvesenet der de skrev  at de har så mye 
å gjøre at vår sak ikke vil behandles på en stund.  

 
- Som mange sikkert har fått med seg: Nesoddtangen Vel og Flaskebekk Vel har fått 400 000 

kroner av Sparebankstiftelsen til utbedring av trappene i Kleiva .  Kommunen har også fått 
søknad . Det er også samtaler med utbyggere på toppen av Kleiva og de to vel'ene.  Styret regner 
med at Kleiva utbedres før snøen faller høsten 2018.  
 
 

- Badstuen på Nordre brygge ble ødelagt da en Viking redningsbil skled inn badstuehuset på en av 
de skikkelig glatte dagene.   Deler av veggen ble knust.  En snekker har nå sett på skaden og 
forsikringsselskapet tar jobben.  Arbeidet gjøres ca. 1. Februar.  I mellomtiden kan ikke badstuen 
brukes. 
 

- Flaskebekk Vel trenger en egen festkommité.   Det kom flere gode forslag til hvordan vi kunne 
gjort fjorårets sommerfest enda bedre.  Flaskebaren trenger også bedre organisering.   Så 
festglade flaskebekker- det er bare å melde seg.  Vi oppnevner kommité på Generalforsamlingen.   

 
 
 



 
 
 
 


