
Styremøte 16 april i Flaskebekk Vel 

Tilstede: Christer Arnesen, Merete Varøystrand, Stine Christiansen og Hege Holm.  Knut Ola Ulvestad 
meldte forfall. 

Sak 1. Valg av kasserer.  Merete Varøystrand er valgt til kasserer for et år. 

Sak 2. Valg av sekretær. Stine Christiansen er valgt til sekretær  for et år.  

Sak 3. Kulturisten 22. september. Kommunen ber om å få en kontaktperson som kan være bindeledd 
med kommunen.  Kulturisten 2018 kommer til å satse mer på Flaskebekk og Strandpromenaden.  
Nesodden kommune forstår at det kan være til sjenanse for oss som bor i området og lover derfor at 
Flaskebekk Vels beboere skal få noe igjen for det i form av tjenester eller økonomisk bistand til 
prosjekter.  Kulturistens arrangører lurer også på om det er noen på Flaskebekk som er interessert i å 
tjene noen kroner på salg av mat under arrangementet.  

Stine: Tar kontakt med mulige kontaktpersoner 

Hege og Christer tar kontakt med SPL og Fiskesalgslaget for å høre om interesse for å selge mat. 

 

Sak 4.  Styret i Flaskebekk vel har til nå tatt ansvar for å organisere sommerfest, Flaskebar, lille julaften 
på brygga og andre arrangementer.  Styret har også mange andre oppgaver og det kan gå utover de 
sosiale arrangementene som er svært viktige for å opprettholde det gode naboskap.  Hvorfor har vi 
ikke Flaskebar om sommeren?  Når er den beste tiden å arrangere sommerfest? Burde bryggehuset på 
Søndre åpnes oftere?  Viktige spørsmål som vi vil overlate til en egen arbeidsgruppe å tenke på.  
Arbeidsgruppen kan godt delegere ansvar for arrangementene, men ha et overordnet ansvar og 
kontakt med styret.   Interesserte kan ta kontakt med styret.  

Stine Christiansen tar kontakt med mulige medlemmer av arbeidsgruppen 

Sak 5. Dugnad lørdag 26 mai.   Det blir vårdugnad i år også.  Meld inn behov til styret så koordinerer 
vi. Det blir utplassert container for hageavfall på Nordre brygge.  Søndre Brygghus  trenger noen strøk 
maling. 

Knut Ola kjøper inn vaskeutstyr og maling på Jernvarehandelen på Flaskebekk der vi har konto. 

Dugnaden varer fra 11.00 til 15.00 og avsluttes med pølser og leske på Søndre brygge. 

Han bestiller container som i fjor og henger opp plakater. 

Christer lager plakat 

Merete handler inn pølser og leskedrikker 

 

Eventuelt: 

*Det kom spørsmål om hvor grensene for Flaskebekk Vel går.  Styret skal fram til neste 
generalforsamling samle innspill og forberede sak.   

*Det ble også bedt om oppdatering av vedtektene i vårt vel.  Stine Christiansen tar kontakt med 
forslagsstiller.  

* Status områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand. 



Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand ble 1. gangsbehandlet i Plan- og teknikkutvalget (PT) i 
Nesodden kommune tirsdag 10.04.18. Styret i Flaskebekk Vel var representert på møtet. Det var ikke 
anledning til å stille spørsmål eller komme med uttalelser til planen fra salen. PT vedtok å ikke legge 
planen ut til offentlig ettersyn, men å sende den tilbake til administrasjonen for nærmere 
redegjørelse vedrørende ubebygde tomter. Områdeplanen foreslår at ubebygde tomter ikke skal 
kunne bebygges. Det er særlig 5 tomter på Flaskebekk de ønsker å vurdere nærmere. Det kan være 
aktuelt med befaring. 
 
I pausen fikk styret snakket med representanten fra Multiconsult som har utarbeidet områdeplanen. Vi 
fikk gjort oppmerksom på at trafikkanalysen inneholder feil opplysninger om fartsgrensen i 
Flaskebekkveien. Fartsgrensen er 30km/t og ikke 50km/t slik som opplyst. Trafikksikkerheten er derfor 
vurdert på feil grunnlag, og frisiktslinjer ved avkjørsler er dermed også feil. De skal være 20m og ikke 
45m slik som vist på tegningene. Dette vil bli sjekket ut av Multiconsult, men vi ble oppfordret til å 
melde forholdet til kommunen for å få det registrert i saken. 
 
Vi fikk også stilt spørsmål om det er kontroversielt å regulere deler av privat eiendom til friluftsområde, 
gjelder svaberg nord for Nordre brygge. Representanten fra Multiconsult svarte at dette ikke er 
kontroversielt. Området er allerede satt av til dette formålet i kommunedelsplanen.  
 
Styret oppfordrer beboerne på Flaskebekk til å ettergå plankart og bestemmelser når dette 
legges ut til offentlig ettersyn, og melde tilbake til kommunen innen tidsfristen. 

 

Neste styremøte 22. mai. Nøl ikke med å ta kontakt. Mail: flaskebekk@styret.no 

 

 

 

     


