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Styremøte 13. Februar 2019 
Sak 36. Referat fra forrige styremøte 06.11.18 

Sak 37. Status reguleringsplan - Merete 

Det var holdt et infomøte med presentasjon av planen. Den skal legges opp på nettsiden og 
hjemmeside, og den blir sendt ut på mail. Det var anledning til å stille spm under møtet, hvor det 
var forskjellige spørsmål ytret både for Flaskebekk og Sjøstrand. Det ble snakket om kobling til 
kloakk og de løsningene det er tenkt. Det var også spørsmål angående eneboliger og sommerhus, 
hvor det virker som det både er åpenhet for omregulering av fritidsbolig til enebolig, men likevel 
strengt i forhold til at det gjerne ikke blir omgjort selv om det søkes om. Det er også fremdeles 
forslag for at ubebygde tomter ikke skal bli bebygd, men det er en åpning for høring og søknad, med 
dispensasjon. Vi anbefaler alle å følge med på plan på kommunens sider.  

Sak 38. Forberede Generalforsamling - Christer  
 Utkast til agenda  
 Utkast til årsberetning 

Det er blitt laget utkast til agenda og utkast til årsberetning, det blir lagt frem på generalforsamling 

  
Sak 39. Vellets økonomi, antall medlemmer - Merete 

Det er ca 90 medlemmer i Velet per i dag. 

Sak 40. Regnskap 2018 - Merete 

Flaskebekk Vel har brukt ca 140 000Kr, dette er ikke medberegnet Kleiva trappene. Det er kommet 
inn 65 000 Kr i vel-kontigenter.  Vi har inntekter på 480 000 Kr, dette inkludert 400 000 til Kleiva. 
Vi fikk inn 500 000 etter jul, og det er blitt lagt ut 1 000 000 til Kleiva. Det er blitt brukt penger på 
vedlikehold, strøm Søndre Brygge, asfaltering i forskjellige veilag (30 000Kr), utlegg for 
sammenkomster og administrasjoner. Velet har ikke mye å støtte til veilag etc neste år. Det vil 
kreve dugnadsinnsats eventuelt søknad til sparebankstiftelsen om ekstra midler. 

Sak 41. Vann & avløp ref epost fra T.H. Larsen – Knut Ola 

Saken er behandlet, det løses i reguleringsprosessen. 



Sak 42. Oppdatering av Velet sin hjemmeside Flaskebekk.no – Stine 

Stine er blitt gjort til adminbruker, har hatt instruksjon i nettsiden, og er klar til opplegging av alle 
referat som ikke er lagt opp. 

Sak 43. Helikopter landing på Nordre Flaskebekk Brygge 

Viken Energimontasje AS skal for Norges nett utføre arbeider på Ildjernet med oppgradering av 
strømforsyningen. Det bygges vann og avløpsanlegg der og behovet for oppgradering og ny tilførsel 
til en pumpestasjon skal utføres. Det må da fraktes ut en del materiell som må flys ut med 
helikopter. De ønsker å gjennomføre prosjektet med minst mulig ulemper og forstyrrelser for 
grunneiere og beboere. Planlagt oppstart i starten av mars. Velet ser på dette som uproblematisk.  

Gjøremålsliste 2019 

- Ansvar «Kutt et tre for naboen-kampanje» Velet legger til rette for et fora for trefelling til 
fordel for godt naboskap.  

- Sjekk forsikringen av Nordre og Søndre 
o Er byggene tilstrekkelig forsikret? 

- Vedtektene må oppdateres 
o Skravenius stiller med bistand 

- Hva er Vellets grenser? 
o Skal Solsiden bli medlemmer? 

- Retningslinjer for «Heber eiendommen» 
o Ivaretas av Heber-gruppen 

▪ Ansvar Christer 
- Sette opp skilt med lengde begrensinger og aksel trykk på eget initiativ 

o Ansvar Knut 


