
 

 1 

 
STYRETS ÅRSBERETNING FOR FLASKEBEKK VEL 

2019 -2020 
 
Styret har bestått av; 

• Fredrik Meltzer - leder 
• Stine Homstvedt - sekretær 
• Jan Capjon - kasserer 
• Hege Holm - styremedlem 
• Torunn Vigmostad Steinhaug – styremedlem 

 
• Kari Ringdal – revisor 
• Susanna Thommesen og Merete Varøystrand – valgkomitè 

 
STYRET 
Styret har samarbeidet bra i perioden og det har vært avholdt 6 styremøter og ca. 45 saker er behandlet. Videre 
har vi deltatt på to møter i regi av Nesodden Velforbund. 

Styret har i denne perioden arrangert dugnad i mai, lille-julaften treff på Søndre brygge, ni Flaskebarer og bistått 
i planleggingen av Kystkulturisten. 

For 125- jubileet ble det satt ned en komité bestående av Torunn Vigmostad Steinhaug, Kristian Bye, Lena 
Arnesen, Marie Storjord og Arvid Dalseth Iversen. De fortjener en stor takk for en fantastisk innsats og ikke 
minst en flott fest. Festen ble også gjennomført lavere enn budsjettert.  

 

INFORMASJON TIL MEDLEMMENE 

Vi har bestrebet oss til å legge ut møtereferatene i løpet av 1-3 dager etter styremøtene. All viktig informasjon til 
medlemmene legges ut på våre hjemmesider og det legges ut lenker på Facebook. Denne gruppen er lukket og 
det er betalende medlemmer og deres familie som kan være med. 

 

REGULERINGSPLAN FOR SJØSTRAND OG FLASKEBEKK 

På generalforsamlingen til Flaskebekk vel i 2019 ble det besluttet at styret skal være aktive i forhold til det 
pågående arbeidet med områdeplan. Det er utfordrende for styret å kommentere forslaget til reguleringsplan 
da vårt hovedmandat gjelder trivsel og omsorg for alle beboere i velområdet. For øyeblikket pågår det flere 
byggesaker i området samtidig som områdeplanen er i arbeid. Styrets merknader,til annen gangs høring, 
fokuserer derfor først og fremst på Flaskebekk som område for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for 
medlemmene i årene som kommer 

Merete Varøystrand har, på vegne av styret, fulgt med i reguleringsarbeidet og skrevet fem oppsummeringer fra 
prosessen som siden har blitt lagt ut på hjemmesidene. 

 

MEDLEMMER 

Det er registrert 113 betalende medlemmer i Flaskebekk vel og dermed stemmeberettigede medlemmer i velet 
pr. 31.12.19.  Av hensyn til medlemmenes sikkerhet og for å forholde oss til GDPR-regler, er listen over 
medlemmer fjernet fra våre hjemmesider.  
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EIENDELER 

Flaskebekk Vel eier to bryggehus, gnr.2 og bnr.8 (Heber eiendommene), fem bord og ti benker, en badetrapp og 
en hagesaks. 

 

VELLETS ØKONOMI 

Økonomien i Vellet er preget av de betydelige investeringer som utbedring og reparasjon av Promenadebakken, 
Strandpromenaden og Kleiva. Styret har derfor bestrebet seg på nøktern pengebruk, samt å bygge opp 
økonomien gjennom dette året. Det er gledelig at vi har nådd 113 medlemmer – noe som betyr at vi har litt mer 
å rutte med. Styret ønsker ikke å endre medlemskontingenten for kommende periode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Meltzer  Stine Christiansen Jan Capjon Hege Holm Torunn V. Steinhaug 
      Leder        Sekretær   Kasserer Styremedlem      Styremedlem 
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Årsberetning fra vellets undergrupper 

 

Flaskebekk Fiskesalgslag  (org. Nr. 855 221 292) 

Som et resultat av forbudet mot garnsetting, og strenge restriksjoner mot fiske i Oslofjorden, besluttet styret å 
selge lagets ”sjark”. Båten og motoren ble reparert av Sjøsenteret på Kavringen, og annonsert til salgs på finn.no 

Det var med blandete følelser (og skrekkblandet fryd) at styret kunne ta farvel med båten, som har gitt oss 
mange og gode minner. 

Uten båt og med forbud mot fiske hadde laget ingen mulighet til å innfri Hovedgevinsten i 17. mai-lotteriet 2017 
(fisketur med servering, etc.). Fiskestang og fiskeutstyr til en samlet verdi av NOK 2 000,- (bevilget av Nesodden 
kommune) ble derfor kjøpt inn, og gitt til vinneren. 

Flaskebekk Fiskesalgslag bidro også i 2019 med tilberedning og salg av fiskesuppe, pølser og brus i forbindelse 
med Kystkulturisten 2019.  

Styret takker lagets medlemmer og supportere, som gjorde en kjempeinnsats i Kafé Søndre. Dette kan vi, og gjør 
det gjerne igjen, dersom Nesodden kommune ønsker det. 

Vi kan også ta vare på gamle minner. Minnene, i form av avisutklipp og bilder,  har blitt laminert, og hengt opp i 
Bryggehuset. Laget har også bestilt nytt skilt. 

Samarbeidet med Miros AS har fungert bra, og resultatene av målingene gir et empirisk grunnlag for en juridisk 
forfølgning av skadene som oppstår, som et resultat av mini-tsunamiene. En ny rapport fra UiO forventes i løpet 
av første kvartal 2020.  

Flaskebekk Vel har definert Flaskebekk Fiskesalgslags ansvarsområde til: Bryggehuset , Søndre Flaskebekk 
Brygge, fiske-/badebrygga, og badetrappen. Badetrappoen ble tatt på land, og rengjort  høsten 2019, og vil bli 
”stoffet” og satt ut våren 2020. Bryggehuset bør få et strøk med rødmaling, og brygga må inspiseres  før 
badesesongen 2020.  Utglidingen har fortsatt , som en følge av ”tsunami”-effekten, og det er sprekker i 
bærebjelkene. Toppdekket bør oljes før badesesongen. Arbeidet (maling og oljing)  anbefales utført ifm 
veldugnaden våren 2020. 

Lagets økonomi er god, Flaskebekk Fiskesalgslag har tilsammen NOK 21 101,75 på konto, og i fiskekassen. Vårt 
langsiktige mål er (selvfølgelig) ny sjark! 

 

Søndre Flaskebekk Brygge, 7. februar 2020 

Tore Henning Larsen   Finn Espen Arnesen  C. Werner Wilson 
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Strandpromenadelaget 

Strandpromenadelaget har i 2019 bestått av følgende medlemmer og medhjelpere: 

Kristian Bye (leder), Ricky Vatten Petter Blakstad Schelderup, Nils Petter Brokstad, Håvard Homstvedt og Kjetil 
Eikeset. 

I 2019 har laget bl.a. engasjert seg i følgende saker: 

Planlegging og gjennomføring av vår-dugnad på promenaden.  

I fjor var det primært behov for enkelt vedlikehold og rydding. Etter kraftige høststormer i 2019 blir det i år 
behov for å undersøke og utbedre skader på selve promenaden. Synlige sår i toppdekket vil bli utbedret og 
fagpersoner vil bli invitert i samråd med Vellet for å vurdere om det kan foreligge konstruksjonsmessig risiko i 
selve fundamentet. Et mer omfattende reparasjonsarbeid vil kreve midler som trolig går ut over vellets 
finansielle evner. For øvrig oppfordrer Strandpromenadelaget en grundig opprydding i hageavfall på 
eiendommer som grenser helt ned til promenaden. Enkelte steder er det så mye greiner, løv og avfall at det 
virkelig skjemmer de fine omgivelsene på vår felles promenade.  

Tiltak og  vurderinger knyttet til badeflåten.  

Flåten som Strandpromenadelaget kjøpte fra et vel-medlem for noen år siden, har i løpet av de siste to årene 
fått så store skader og tatt inn så mye vann i flottørene at den har vært vanskelig å berge på land. Med initiativ 
og god hjelp fra Fiskesalgslaget ble flåten endelig trukket på land høsten 19, og demontert for kassering. I høst 
ble det også sjekket priser for en ny badeflåte og hvorvidt kommunen var interessert i å betale for årlig tauing og 
vinteropplag. Kommunen vil ikke ta ansvar for Vel-badeflåter. Strandpromenadelaget anbefaler at det kjøpes inn 
en ny, robust badeflåte og at Vellet / Strandpromenadelaget får en pris for kranløft og vinteropplag på 
Nesodden Sjøsenter fra høsten 2020.  

Bistand i planlegging og gjennomføring av Kystkulturisten.  

SPL stod for tredje år på rad som en aktiv bidragsyter og ressurs i gjennomføring av Kystkulturisten. Bl.a. ved 
organisering og kontakt for utlån av badehus, deltakelse i plan for aktiviteter for barna og planlegging og 
gjennomføring av Kafe-drift m. Vaffel og kaffesalg. Dette innbragte i 2019 en inntekt til Strandpromenadelaget 
på ca 12.900 kr. etter utlegg.  

Vurdering av løsninger for belysning av Strandpromenaden 

I 2018 fikk Strandpromenadelaget innvilget støtte fra Nesodden kommune på 40.000 kr til solecelle-lamper langs 
Strandpromenaden. Testing av ulike modeller har vist at det er vanskelig å finne produkter som er robuste nok 
til å tåle vær og vind, og med panel- og batterikapasitet til å fungere godt med lite sol gjennom vinterhalvåret. 
Laget har også undersøkt muligheten for vanlig sti-belysning knyttet til strømnettet, men kostnadene ved en slik 
løsning overstiger de rammene som er innvilget. Prosjektet har derfor stagnert og SPL vil sammen med Vellet 
vurdere neste skritt. 

Kristian Bye - leder 
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Flaskehalsene 

Sesong 2018/2019 

Flaskehalsene har hatt en god sesong med stabil medlemsmasse på 18 sangere i perioden 2018-2019, og 
medlemmene er godt fordelt på alle stemmer. 

Øvelsene foregår på «Gløtta» hver mandag fra kl. 19.30-21.15. Fremmøteprosenten har vært bra. 

Sesongens helgeøving ble hodlt på Vanntårnet under dyktig og inspirerende ledelse av Siri Torjesen foruten 
ordinær øving. 

Arvid Dalseth Iversen er korets dirigent og Peo Olsen har vært administrator for korets registrering i 
Brønnøysundregisteret. Henrik Bang er korets kasserer. 

Koret har avholdt ordinære opptredener med «julesynging» hos 12 forskjellige naboer mandagen før jul, samt 
sommerkonsert i hagen til Susanna Thommesen. 

Arvid Dalseth Iversen - dirigent 

 

Flaskebekk Badstuelag 

Badstuelaget har i det stille feiret sitt 10 driftsår med høy aktivitet i vinterhalvåret. Badstue er i bruk ca. 3-4 
ganger i uken hvorav tirsdagene er offisiell badstuedag for først kvinner og siden herrene. 

Badstue laget har i dag 30 medlemmer hvor ca. 15 stykker er aktive brukere. 

Badstuen er åpen for alle medlemmer, men er avhengig av bidrag for å dekke vedlikehold av inventaret. Leie av 
badstuen dekker strømutgiftene i vinterhalvåret.  

Da det er høy slitasje på inventaret i badstuen har det i 2019 vært nødvendig å skifte lys og ovn inne i badstuen. 
Dette har totalt kommet å ca. 30.000, - kroner og lagets økonomi er i dag litt anstrengt. Ny ovn klarte vi å dekke 
ved en aktiv vervekampanje samt bidrag fra eksisterende medlemmer.  

Per 8. mars har laget 2.914,- kroner på konto.  

Fredrik Meltzer - vaktmesterassistent 

 

Flaskebekk Vannverk 

Flaskebekk Vannverk er ikke underlagt Flaskebekk vel.  

Da det har vært utfordringer med å få til en god driftsløsning av levering av sommervann med rørlegger Tyreng.  
Vi har i 2019 kommet frem til at det er en bedre løsning hvis vannverket selv står for innsamling av 
abonnentsavgift med en driftsavtale med Tyreng.  

I 2019 ble vannverket derfor registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer og med egen bankkonto. 
Vannverket er i prosess med å inngå en driftsavtale med Tyreng AS som forhåpentligvis resulterer i en 
forutsigbar levering, vedlikehold og betalingsavtale. Vannverket hadde i 2019, 25 betalende medlemmer.  

Leder er Fredrik Meltzer og Nils Petter Brokstad er styremedlem.  

Fredrik Meltzer - leder 


