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STYRETS ÅRSBERETNING FOR FLASKEBEKK VEL 

2020 -2021 
 
Styret har bestått av; 

• Fredrik Meltzer - leder 
• Torunn Vigmostad Steinhaug - sekretær 
• Jan Capjon - kasserer 
• Hanne G. Lund - styremedlem 
• Christine Holst – styremedlem 

• Britt Søreide – revisor 
• Merete Varøystrand og Hege Holm – valgkomitè	

 
STYRET 
Styret har samarbeidet bra i perioden og det har vært avholdt 10 styremøter og ca. 55 saker er behandlet. 
Videre har vi deltatt på et møte i regi av Nesodden Kommune. 

Styret har i denne perioden arrangert dugnad i mai, 17. mai feiring, re-åpning av Olaløkka, petanque turnering, 
lille-julaften treff på Søndre brygge og 3 Flaskebarer.  

Styrets prioriteringer for 2020-2021  

• Fortsatt styrke økonomien i vellet aktiv verving av gamle og nye medlemmer 
• Lys i kleiva – det er satt ned en gruppe bestående av Torunn, Sjur Sætre og Tor Berg Eriksen for å få lys i 

Kleiva. 
• Oppgradering av Strandpromenaden – å få plan på plass for oppgradering for de neste 3-4 årene.  
• Fortsatt jobbe for god informasjon til medlemmene. 

 

COVID TIDER PÅ FLASKEBEKK 

Grunnet smittefaren ble årets sommerfest og Kystkulturisten avlyst. De få Flaskebarene ble avholdt utendørs på 
søndre brygge.  

Korona førte til at alle offentlige 17. mai arrangementer på Nesodden ble avlyst. Flaskebekk vel satte i stand et 
lokalt arrangement, det var stort oppmøte, et vakkert tog og allsang på Strandpromenaden. 

Nytt av året var utdeling av julekort til alle fast boende, medlemmer som ikke medlemmer, i desember. Dette 
var ment som et lite lyspunkt i en mørk førjulstid og en mulighet for å slå av en liten prat med alle som bor her. 
Tiltaket ble svært godt mottatt.  

Lille juleaften arrangerte vi en liten vandrende samling med fakler, nisse, kor, gløgg og godteposer til barna. 
Tilbakemeldingene var gode, og vellets medlemmer satte stor pris på at tradisjonen ble opprettholdt til tross for 
smittesituasjonen.  
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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. 

 

FOTBALL- OG PETAQUETURNERING 

Kommunen har på oppfordring fra styret satt Ola-løkka i Nordveien i stand. I høst raste det ene målet ned, og 
kommunen har lovet å se på dette til våren igjen.  

12. juni ble dette markert med en liten åpningsfest for barna i området. Styret bød boller og brus. Dette var 
veldig populært blant barna.  

17. juni ble det arrangert et Covid-sikkert velmesterskap i Petanque med ca. 25 deltagere. De utviste 
eksemplarisk oppførsel. Åtte lag var i aksjon mens ost, vin og musetter ble fortært.  

 

STRANDPROMMENADEN 

Det har blitt gjennomført to befaringer av tilstanden av Strandpromenaden med medlemmer fra Fiskesalgslaget, 
Strandpromenadelaget og styret. Ytterkant av toppdekket trenger en større oppgradering nord for søndre 
brygge. Det vil bli planlagt dugnader våren 2021 for å utbedre dekket.  Styret oppfordret eiere av badehusene til 
å engasjere seg. 

 

LYS I KLEIVA 

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Sjur Sætre og Tor Berg Eriksen fra Flaskebekk, og Øystein Sørum 
fra Nesoddtangen.  

Gruppen er i kontakt med kommunen, og håper på at de kan bekoste både etablering og drift.  Kleiva har blitt 
enda mer populær etter at trappene ble skiftet, og den ligger tross alt langs Kyststien. Nytt nå er vedtaket i 
kommunestyret, om å lage tursti langs berget fra Hornstranda, og med «ankomst» midt i trappa. I tillegg har 
kommunen forpliktet seg til å drifte alle veilys, i alle veier.  Arbeidet med å skifte ut og skifte til LED er i 
startfasen, og det er bra for oss. 

Vi er foreløpig i muntlig dialog med kommunen, ved kommunaldirektøren. Og nå avventer vi, om kommunen tar 
både etablering og drift, som vi mener at de bør. Da er problemet løst. Hvis det skjer, får vi også ta en diskusjon 
med dem om hvordan lysene bør være. Det vil særlig være uheldig for eiendommene ved trappeløpet om 
stolpene blir for høye. 

Men det er åpenbart at det ikke vil være tilstrekkelig med solcellelys, som det nå er satt opp på 
Strandpromenaden. Det er for stor trafikk opp og ned Kleiva også de delene av året der sola er delvis borte. Det 
er fra før av «kommunalt strømlys» både i bunnen av trappene, midt i og på toppen, og ledningene følger 
trappeløpet.  Det bør være en smal sak med noen lyspunkter i tillegg.  

Hvis kommunen ender opp med en delt løsning, at de vil ha en spleis med velene også på lyset, får vi forhandle 
med dem om premissene. Da må vi også søke andre måter å finansiere lysene på. Arbeidsgruppen har ideer.   
Det bør uansett ikke være opp til to vel å drifte lys langs kommunens kyststi. Den blir brukt av folk fra hele 
Nesodden, og tro det eller ei, også av folk fra Hovedstaden. 
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Vi har også hatt hyggelig kontakt med Bolig & Eiendomsutvikling AS. Det er selskapet som har bygget eneboliger 
på toppen av Kleiva. De er i sluttfasen av sitt prosjekt, alle husene er solgt. Men nå har de lovet oss en donasjon 
som enten kan brukes til en benk, eller noe annet. Det kan jo ta litt tid før det kommer en avklaring fra 
kommunen.  Vi er pr nå spente på hva de bestemmer seg for. 

Arbeidsgruppen minner om at det fortsatt står 10 000,- på Flaskebekk vel sin konto. Dette er penger øremerket 
Kleiva. 

  

KAPELLVEIEN  117 

Styret har mottatt høring om mulig utbygging av tomten hvor dyreklinikken ligger i Flaskebekkrundkjøringen. 
Vellet eier, som en del av 2/8 tomtene, en liten parsell som grenser opp til tomten det er søkt utbygging av. 
Styret har kontaktet naboer samt utbygger om de er interessert i å kjøpe denne tomten.  

 

UTFORDRINGER PÅ NORDRE- OG SØNDRE BRYGGE 

Det er dessverre slik at det skjer omsetning og bruk av narkotika på bryggene våre. Videre er det er store 
utfordringer mht parkering på fine dager både på Nordre Brygge og i krysset Flaskebekkveien/Vardeveien. Dette 
er et sikkerhetsmessig problem. 

• Ordfører og politi er orientert om saken. 
• Styret har sendt et brev til Nesodden Kommune for sammen å finne frem til en løsning 

 

REGULERINGSPLAN FOR SJØSTRAND OG FLASKEBEKK 

På generalforsamlingen til Flaskebekk vel i 2020 ble det vedtatt at hvis styret skal uttale seg/levere flere høringer 
i forbindelse reguleringsplaner, bør de aktivt hente synspunkter fra medlemmene og eventuelt vurdere å kalle 
inn til en ekstraordinær generalforsamling. 

18. august var styret invitert til en åpen høring i Plan og byggesaksutvalget om områdeplanen for Flaskebekk og 
Sjøstrand. Flaskebekk Vel var sammen med Fylkeskommunen i Viken, Sjøstrand Vel, Historielaget, og 
Fortidsminneforeningen invitert til å delta på møtet med 2 personer og holde en presentasjon på maksimum10 
minutter. Styret var representert ved styreformann Fredrik Meltzer og styremedlem Christine Holst. 

Styret laget i begynnelsen av august et presentasjonsutkast til høringen og ba om kommentarer og innspill fra 
medlemmene. Dette var en krevende prosess da det var vanskelig å lage en balansert presentasjon om hva 
medlemmene i vellet mener. Noen medlemmer var veldig aktive med å gi innspill med sitt syn mens det store 
flertallet var tause.  

I løpet av høsten og tidlig januar 2021 har styret fått to invitasjoner til møte med enkelte av representantene i 
Plan og byggesaksutvalget sammen med representanter fra Sjøstrand vel. Styret har takket nei til disse 
invitasjonene da dette ble vurdert til å ligge utenfor vårt mandat.  

Som en følge av disse invitasjonene har styret fått litt bedre innsyn i prosessene mellom Plan og 
byggesaksutvalget og administrasjonen. Det kan virke som om noen av vedtakene i utvalget og i kommunestyret 
er preget av dårlig kommunikasjon og samarbeid mellom partiene og med administrasjonen.  

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

 

FLASKEBEKK FISKESALGSLAG (org. Nr. 855 221 292) 

Siden Fiskesalgslagets inntektsbortfall ikke beløper seg til minimumsbeløpet NOK 25 000,- har det dessverre 
ingen hensikt å søke. 
 
I løpet av året har vi hatt gleden av å skrape, stoffe og sette ut badetrappen på Søndre. Badesesongen ble åpnet, 
og lukket på tradisjonelt vis, med servering av sprudlende "badedråper» til de badende. En tradisjon vi har som 
mål å opprettholde. 
I tillegg har vi bekostet og hengt opp laminerte fotomontasjer av «Kystkulturisten» og andre aktiviteter vi har 
deltatt i. Vi har som mål å lage tilsvarende, som dokumenterer lagets, og andre aktiviteter på Søndre Flaskebekk 
brygge. Dessverre har «tidens tann» satt sitt preg på gamle bilder som har hengt i bryggehuset. Bildene falmes 
og blir ødelagt av temperatursvingningene med mindre de lamineres. Lamineringen er dyr, men vi synes det er 
viktig å ta vare på de gode minnene. 
 
Regnskap 2020 
Innestående i bank og i fiskekassen per 1. januar 2020 NOK 21 101,75 
Kreditrenter per 31.12.2020    NOK        11,- 
Til sammen       NOK 21 112,75 
 
Utgifter 
Original Grafisk (laminerte fotomontasjer)  NOK 6 375,- 
Spiskammerset (styremøte)    NOK   579,60 
Vinmonolpolet (sprudlende) «badedråper»  NOK   981,- 
Lyspærer       NOK   317,- 
Engangskoster og stoffing til badetrappen  NOK.  188,40 
Til sammen              
       NOK   8 441,- 
Innestående i bank og i fiskekassen per 1. januar 2021 NOK 12 659,75 
 
 
Det vil bli innkalt til årsmøte i Flaskebekk Fiskesalgslag så snart smitteverntiltakene tillater det. 
Flere av våre nye naboer har gitt uttrykk for ønske om å delta i lagets aktiviteter, og de «gamle» fiskerne savner 
det sosiale fellesskapet på brygga. 
Om ikke annet får vi steke vafler i påvente av et koronafritt land, og en fjord full av fisk. 
 
Flaskebekk, 6. januar 2020  
 
 
Tore Henning Larsen    Conrad Werner Wilson   Finn Espen Arnesen 
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STRANDPROMMENADELAGET 

Strandpromenadelaget var i hovedsak involvert i to oppgaver i 2020; å erstatte og utplassere en ny badeflåte, 
samt å installere lys langs promenaden.  

Badeflåten som kun var noen få år gammel befant seg allerede i full oppløsning. Det krevdes en stor 
reparasjonsjobb for å kunne få den i stand til 2020 sommersesongen. Det ble derfor besluttet å kjøpe en ny 
flåte. Vi fikk den levert ved Nordre og utplassert under en dugnad med SPL i juni. For å sørge for at den nye 
flåten ikke fikk like hard medfart som den forrige (den hadde overvintret på Nordre) sørget vi for annen 
oppbevaring ved slutten av sommeren. SPL slepte den nye flåten til oppbevaring i båthavnen ved Kavringen.  

I starten av desember monterte SPL lys langs promenaden. Dette er et prosjekt som har vært planlagt i flere år 
og vi er fornøyde med resultatet. Det ble installert over 40 solcelle lys på en kald desember kveld av en iherdig 
gjeng fra SPL. Uten tilgang på strøm i dette området er det nødvendig å bruke slike solcellepanel-lys. Forskjellige 
typer lys har blitt testet av SPL over tid og den type lampe som ble installert har fungert fint. 

 

Håvard Homstvedt – Leder SPL 

 

FLASKEHALSENE 

Sesong 2019/2020 

Flaskehalsene ble som resten av samfunnet påvirket av pandemien som kom med full styrke primo 2020. 
Øvelser kunne ikke gjennomføres som tidligere hjemme hos meg i Øvreveien 48. Det ble 

heller ikke avholdt noen sommerkonsert sommeren 2020. Høsten 2020 flyttet vi øvelsene til «Flasken Kjøkken & 
Bar» slik at de lovpålagte avstandene mellom sangerne kunne overholdes. I november 2020 ble det slutt på 
disse øvelsene også i likhet med andre kor etc. på Nesodden. Korets medlemmer ( totalt 18 stk. ) holder seg 
oppdatert vie korets Facebookside og håper at det er mulig å starte opp igjen våren 2021, og dermed a mulighet 
til å vurdere sommerkonsert i 2021 . Skulle dette ikke være gjennomførtbart vil planen være å starte opp høsten 

2021. «Flasken» fungerer veldig bra som øvingslokale og det er mulig dette videreføres når vi starter opp igjen . 

Korets styre består av Peo Olsen- Henrik Bang og Marie Storjord som leder. 

 

Nesodden 18.2.21 

Arvid D. Iversen     Marie Storjord 

Dirigent      Leder 
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FLASKEBEKK BADSTUELAG 

Badstuelaget har i det stille feiret sitt 11 driftsår med rekordhøy aktivitet i vinterhalvåret. Badstuen har i 
november og desember vært i bruk ca. 5-6 ganger i uken.  

Grunnet Covid har badstuen vært stengt. I samråd med kommunelegen åpnet badstuen i høsten 2020 med 
relativt strenge føring på bruk, renhold og antall gjester. Tirsdagsbadstuene for først kvinner og siden herrene 
har utgått grunnet Covid. 

Badstuelaget har i dag 30 medlemmer og mange aktive brukere i vellet. 

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

Grunnet oppgraderinger i 2019 av nytt badstuelys og ovn har prisen for leie økt.  

Per 31. januar 2021 har laget 21.661, - kroner på konto. I januar 2021 fikk vi tilbakebetalt 4.353, - kroner i 
momskompensasjon for utlegg til lys og ovn i 2019.  

17. februar 2021 ble det avhold årsmøte i laget og et nytt styre ble valgt. Det nye styret består av; Christine 
Holst, Hanne Lund, Jostein Magerøy og Hanne Gilbo.  

 

Fredrik Meltzer - visevaktmesterassistent 


