
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 

Dato:  Tirsdag 6. Desember 2022 
Tidspunkt: 19.30 – 21.00 
Sted:   Teams 
Tilstede:  Fredrik Meltzer 
                           Jan Capjon  
  Marianne Brokstad             
                           Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
Ikke tilstede: Kristin Sauge    
 

 
Referat 

 
 
Sak 7.1 
Referat fra forrige møte. 
Referatet ble godkjent 
 
Sak 7.2 
IVK gruppa oppdatering  

• Oppdatering per 1. desember sendt fra Nesodden Kommune til FBV.  Denne legges ut 
på nettsiden. 

• Nesodden Kommune har ikke fastsatt tidspunkt for oppstart for prosjektering for 
hele prosjektet. 

• Oppstart pumpehus skjer ganske raskt og det vil komme en fremdriftsplan.  Fossum 
Anlegg er valgt som entreprenør 

• Jan følger opp IVK gruppa for å få en mer detaljert oppdatering til neste styremøte. 
 
Sak 7.3 
Lille Juleaften 

• Tradisjon som har 25. jubileum i år. 

• Ønsker en arrangementskomite, nisse, gavesjekk, gløgg og pepperkaker.  

• Fredrik sjekker ut med «barnegruppe» og nisse. Jan sjekker utstyr og handler. 

• Fredag 23. Desember 2022 kl. 17.00 
 
Sak 7.4 
Julekort 

• Julekortene leveres ut i uke 50 og uke 51 av styremedlemmer. 
 

  



 
Sak 7.5 
Rådyr og borreliose  

• Rådyrtettheten på Flaskebekk er for mange et stort problem. 

• Styret har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Nesodden Kommune. 
Kommuneoverlegen gav en redegjørelse hvor det kom frem at det ikke er en klar 
sammenheng mellom rådyr og borreliose, og det er heller ikke noen større tetthet av 
borreliose på Nesodden enn andre steder. 

• Fredrik har kontaktet initiativtakerne i saken og opplyst om at FBV vil ta stilling til 
deres forespørsel dersom det foreligger en positiv tilbakemelding fra Nesodden 
kommune. 

 
Sak 7.6 
Annet 

• Flaskebarer: Vertskap for følgende Flaskebarer; 
- 7.12: Ingen Flaskebar 
- 1.2:  Hege og Torunn er vertskap. Vertskapet vil her forøke å rekruttere vertskap til 

fremtidige Flaskebarer. 

• «Veistumper» som er problematiske og som man bør se på og gjøre noe for å 
forbedre forholdene. Jan kontakter de ulike veilagene og avklarer status og gir en 
rapport på neste styremøte.  Gjelder eksempelvis, Sydveien, Promenadebakken, 
Jørgen Berners vei, Stikkveien etc.. 

 
Neste styremøte: Tirsdag 24. januar 2023, kl. 19.30-21.00 på Teams, eller hos Torunn   
 


