
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 

Dato:  Tirsdag, 19. April 2022 
Tidspunkt: 19.00 – 21.00 
Sted:   Hos Torunn 
Tilstede:     Fredrik Meltzer 
                           Jan Capjon 
  Marianne Brokstad   
                           Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
Fravær: Kristin Sauge               
  
 
Sak 2.1  
Referat fra forrige møte. 

• Referatet ble godkjent. 
• Kulturisten blir ikke gjennomført på Flaskebekk i 2022 iht Nesodden Kommune 
• Marianne publiserer «etterlysning» etter vertskap for Flaskebarer fremover.  

Marianne og Kristin blir lagt til med administrasjon-tilgang på FBV facebook. 
• Nettside blir oppdatert så fort som mulig. 

 
Sak 2.2 
Dugnad vår 2022 

• Tidspunkt: 11.00 – 15.00 
• Servering på Søndre Brygge fra kl. 14.00 – 15.00 
• Fredrik sjekker om Tor Henning kan ta ansvaret for pølsekoking.  Marianne tar ansvar 

for innkjøp. 
• Strandpromenadelaget organiserer sin egen dugnad.  Fredrik kontakter Tor Henning 

Larsen angående eventuelle dugnadsbehov på Søndre brygge. 
• Jan bestiller en container. Fredrik kontakter Nesodden Kommune om plassering. 
• Vi forsøker å engasjere veilag til å ta ansvar for egne områder i forbindelse med 

dugnaden.  Fredrik avklarer direkte i forhold til følgende:  
o Nordveien/Kleiva: Hans Vigmostad 
o Nordre Brygge bryggerhus:  Christine Holst/Hanne G. Lund 
o Øvreveien syd:  Andre Andresen 
o Øvreveien midtre:  Per Peo Olsen 
o Øvreveien nord:  Ricky Vatten 
o Jørgen Berners vei:  Christine Holst forespørres om forslag 
o Torgbakken: Rune Flordalen 
o Vardeveien: Ingen kontaktperson foreløpig 
o Lampepusserveien: Torgeir Rødsand 

• Utplassering av benker (3 like og en fra humanetisk forbund): Jan tar ansvar for 
utplassering.  Fredrik finner 1-2 personer til å hjelpe.  



 
 

• Strøkasser: Jan gjør innkjøp.  Fredrik finner 4 personer som kan hjelpe til å reparere 
de. 

• Fredrik tar ansvar for stikkveier. 
 
 
 
Sak 2.3 
Kontingent oppdatering 
Jan sjekker innbetalinger.  Fredrik lager oppfølgingsplan.   Ansvar for oppfølging av 
medlemmer gjøres på neste styremøte.  
 
Sak 2.4 
Innspill til Høyres program 
Saken blir tatt opp på neste styremøte. 
 
Sak 2.5 
Mandat for kontaktgruppen mot kommunen i forbindelse med infrastruktur, vann og 
kloakk (IVK). 
Generalforsamlingen i Flaskebekk Vel, 23. mars 2022, oppnevnte en arbeidsgruppe som 
støtte til kommunens initiativ for å utbedre infrastruktur samt anlegge vann og kloakk (IVK) i 
området. Arbeidsgruppen rapporterer til styret i Flaskebekk vel.  Jan Capjon blir styrets 
representant i kontaktgruppen. Et utkast til mandat vil bli delt gruppemedlemmene til 
høring før vi setter opp et kick-off møte med kommunens IVK avdeling.  
 
Sak 2.5 
Annet 

• Årsmøte i Nesodden Velforbund er Onsdag 11. mai kl. 18.00-20.00 på 
Samfunnshuset, biblioteket i 1. etg. (Kongleveien 13, Nesoddtangen). Fredrik Meltzer 
og Kristin Sauge (om hun har anledning) deltar fra Flaskebekk Vel sin side. 

• Styret har fått henvendelse fra medlem med ønske om å gjennomføre en 
undersøkelse blant medlemmene i vellet om «hvor mange som har hatt borreliose, 
når, hvorfor og hvordan de tenker at infeksjonen henger sammen med flått i 
Flaskebekkområdet».  Det er et ønske om at styret i Flaskebekk Vel skal være med på 
dette, eller i hvert fall støtte et slikt arbeid. Styret har sett litt på regelverk (GDPR) i 
forhold til slike undersøkelser og ser at det er knyttet strenge og omfattende krav til 
gjennomføring. Styret er positive dersom det kan gjennomføres på en forsvarlig måte 
og vil også formidle direkte kontakt med viltnemda. 

• Styret har fått en henvendelse om å vurdere å innhente tilbud på «inngjerding» av 
søppelkasser.  Styret ser positivt på dette, men foreslår at dette legges til 
arbeidsgruppen for IVK for videre bearbeiding.  

• Det har kommet en henvendelse fra et medlem som gjelder søppelhåndtering på 
Søndre Brygge. Styret har forståelse for problemstillingen. Det kan ha både positive 
og negative konsekvenser å etablere dette viser erfaringen.  Styret har tatt kontakt 
med folk som bor i området som er negative til en slik ordning da det har blitt prøvd 
før med mer søppel som resultat.  



 
 
 

• Det har kommet inn et spørsmål knyttet til stranden ved Fiskeskjær og om den er 
tilgjengelig for publikum.  Styret sjekker ut med jurist i Nesodden kommune om 
hvilke retningslinjer som gjelder. 

• Det har kommet inn en henvendelse om toalettfasiliteter i forbindelse med Nordre- 
og Søndre Brygge.  Styret foreslår at dette legges til arbeidsgruppen for IVK for videre 
bearbeiding.  

• Sommerfest, 13. August (tentativt).  Torunn/Fredrik sjekker ut mulig festkomite. 
• Neste styremøte: Onsdag 25. mai kl. 20.00 hos Torunn. 
 
 

 
 
 
 


