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Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 

Dato:  Tirsdag, 24. januar 2023 
Kl:  1930 –2100 
Sted:  Web 
Til stede:  Fredrik Meltzer 
                           Jan Capjon  
  Marianne Brokstad             
                           Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
  Kristin Sauge 
  Øystein Kartvedt (sak 8.2) 

  
 

Referat 
 
Sak 8.1 
Referat fra forrige møte. 
Ca. 60 møtte opp og det var stor stemning på Lille julaften på Søndre Brygge.  Julekort ble 
veldig godt tatt imot. 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 8.2 
IVK gruppa - oppdatering 
Øystein Kartvedt deltok i møtet og gav en fin oppdatering om arbeidet i IVK-gruppa. 
IVK-gruppa anser sitt arbeid som å følge opp under prosjekteringsfasen av Flaskebekkveien, 
Øvreveien og Nordveien.   
Nesodden Kommune skal kontrahere et prosjekteringteam, som vil være ansvarlige for å 
utarbeide anbudsgrunnlag, som danner grunnlag for valg av entreprenør. I følge IVK gruppa 
sier Nesodden Kommune at prosjekteringsjobben skal komme i gang i løpet av 2023. Dette 
betyr at det er en forsinkelse i forhold til opprinnelig plan. Øystein er primærkontakt mellom 
IVK gruppa og Nesodden Kommune.  IVK-gruppa vil ta kontakt med Nesodden Kommune for 
å få en oppdatering på prosjektet, avklare fremdrift og få informasjon som er viktig i forhold 
til ivaretagelse av hele Vel-området. Dette inkluderer avklaringer når det gjelder Nordveien.  
Her har det oppstått noen spørsmål som er nyttig å avklare.  IVK-gruppa vil gi en oppdatering 
rundt dette så fort som mulig.    
 
Det er anbefalt at IVK-gruppa fortsetter som den er inntil videre.   
 
Det er vanskelig å finne dokumenter knyttet til Nordre Brygge på Nesodden Kommune sin 
nettside.  Fredrik har funnet nyttig informasjon gjennom Altinn p.g.a. at han er nabo med 
det som skjer på Nordre Brygge. 
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Det som skjer i forhold knyttet til byggingen av pumpehuset på Nordre Brygge vil FBV sitt 
styre følge opp inntil videre. Fredrik er primærkontakt. 
 
Det er viktig at FBV har et helhets-blikk på hva som skjer nå og fremover hva som gjelder 
aktiviteter knyttet til IVK-arbeide på Flaskebekk. 
 
Sak 8.3 
Generalforsamling 2023 

• Tirsdag 21. mars kl. 19.00-21.00.  
• Forslag til agendapunkter og det som må være klart til GF; 

o Dagsorden 
o Valg av møteleder 
o Referent 
o Regnskap (Jan) 
o Årsrapport (Fredrik lager utkast) 
o Oppsummering fra alle undergrupper (Fredrik mobiliserer og innhenter dette) 
o Fastsettelse av kontingent 
o Oppdatering fra IVK gruppa på GF 
o Invitere Nesodden Kommune for å informere om arbeidet med IVK 

• Utsendelse av papirer må være gjort minimum 14 dager før, dvs at det må være klart 
ca. 1. mars. 

• Styre: 
o Kristin og Marianne er valgt inn for 2 år. 
o Det må velges 3 nye styremedlemmer og ny styreformann da Fredrik, Jan og 

Torunn har vært i styret i 4 år. 
 
Sak 8.4 
Annet 

• Jan redegjorde for «veistumper» som trenger forbedring.  Det anbefales at ikke noe 
gjøres nå i påvente av IVK-utbygging/oppgradering. 

• Flaskebar blir onsdag 1. februar 2023.  Hege og Torunn organiserer.  Informasjon 
legges ut på Facebook. 

• Neste styremøte er tirsdag 28. Februar 19.30-21.30. 


