
Blylaget Vel

 

Eiendeler

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse

1510 Kundefordringer 0,00 0,00 0,00

1920 DNB 0530.49.92699 33 097,84 -4 759,94 28 337,90

Sum Eiendeler: 33 097,84 -4 759,94 28 337,90

 

Gjeld

 

Egenkapital

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse

2050 Annen egenkapital 33 097,84 0,00 33 097,84

Overskudd 0,00 -4 759,94 -4 759,94

Sum Egenkapital: 33 097,84 -4 759,94 28 337,90

 

Inntekter

Konto Bevegelse Budsjett 2019 Budsjett 2020

3200 Medlemskontingent 17 700,00 21 000,00  

3230 Utleie Velhuset 500,00 3 000,00  

3500 Andre inntekter 967,00 1 000,00  

8040 Renteinntekter 18,94 50,00  

Sum Inntekter: 19 185,94 25 050,00 0,00

 

Kostnader

Konto Bevegelse Budsjett 2019 Budsjett 2020

6010 Kommunale avgifter og renovasjon 1 196,00 1 800,00  

6020 Andre utgifter 1 911,40 1 500,00  

6100 Medlemskontingent Velforbundet 3 600,00 3 750,00  

6310 Vedlikehold Velhuset 0,00 10 000,00  

6800 Kontorrekvisita 0,00 500,00  

6810 Styreweb 3 328,00 3 000,00  

7500 Forsikring Velhuset 6 278,00 6 000,00  

7770 Bankkostnader 1 127,00 1 000,00  

7790 Strøm og nettleie 6 505,48 5 500,00  

Sum Kostnader: 23 945,88 33 050,00 0,00

 

  Faktisk Budsjett Budsjett neste år

Årsresultat  -4 759,94 -8 000,00 0,00

Filer

Legg til

 

Årsrapport 2019
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Lars Grimsgaard

Fra: Lars Grimsgaard <Lars.Grimsgaard@vestby.kommune.no>
Sendt: torsdag 17. september 2020 16:12
Til: grimsgaard@online.no
Emne: VS: Forsikring velhuset 

 
 

Fra: F-lauri <f-lauri@frisurf.no>  
Sendt: søndag 13. september 2020 20.52 
Til: Lars Grimsgaard <Lars.Grimsgaard@vestby.kommune.no> 
Emne: Fwd: Forsikring velhuset  
 
 

Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: F-lauri <f-lauri@frisurf.no> 
Dato: 26. mars 2020 kl. 22:51:00 CET 
Til: Jan Bjerkelund <jan.bjerkelund@hotmail.com> 
Emne: Re:  Forsikring velhuset 

God kveld Jan.   Jeg kan ikke huske hva vi bet.  til Svea finnans i mai i fjor.   Jeg ringer Svea 
i morra hilsen Anders  

Sendt fra min iPhone 
 

26. mar. 2020 kl. 19:50 skrev Jan Bjerkelund <jan.bjerkelund@hotmail.com>: 

 Revidert OK  
 
Jan 
 
Hva er Svea Finans NUF  

Sendt fra min iPhone 
 
25. mar. 2020 kl. 19:54 skrev F-lauri <f-lauri@frisurf.no>: 

Hei Jan.     Vi har i mange år og i flere  omganger med alle 
mulige selskaper prøvd å finne en rimeligere forsikring.   
Det er faktisk ikke mulig siden det er et 
forsamlingslokale.   Forsikringen dekker brann og 
innbrudd.   Ved brann vil det dekkes oppsatt tilsvarende hus 
med dagens standard.   Hilsen Anders   
Sendt fra min iPhone 
 

25. mar. 2020 kl. 19:27 skrev Jan Bjerkelund 
<jan.bjerkelund@hotmail.com>: 
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 Jeg ser at Velhuset er forsikret for kr 6300 Hva 
inngår i denne forsikringen Vil man kunne sette 
opp hvis brenner Bør kanskje få inn f.eks tilbud 
fra If   
 
Jan 
 

Sendt fra min iPhone 
 
15. mar. 2020 kl. 16:27 skrev F-lauri <f-
lauri@frisurf.no>: 

 

Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: F-lauri <f-
lauri@frisurf.no> 
Dato: 15. mars 
2020 kl. 16:25:06 
CET 
Til: Anders 
Lauritzen <f-
lauri@online.no> 
Emne: 
Bankkontoutskri
fter.pdf 

 

 
 
Sendt fra min 
iPhone 

<Bankkontoutskrifter.pdf> 



Til Blylaget vel 
  
Ca. halvparten av det flate området bak postkassestativet og syd for Korketrekkeren er en del av min 
tomt. Den andre halvparten er en del av tomten for Velhuset som Blylaget vel eier. Her har jeg 
plassert to båter, tilhenger, biloppstillingsplass for hybelen min m.m. Postkassestativ og søpplekasser 
er også plassert her. Jeg ønsker å rydde opp i området, fjerne noen av trærne og jevne litt ut slik at 
det blir litt penere ved starten på Korketrekkeren mot Velhuset og enklere å plassere båt her. I den 
forbindelse ønsker jeg å kjøpe vellet sin del av dette området – ca. 70 m2. Dette området er regulert 
til landbruks-, natur- og friluftsområdet og omfattes av det generelle byggeforbudet mot sjøen. En 
evt. slik utvidelse av tomten min får ingen konsekvenser for hvor mye jeg får bygget på tomten. 
Vanlig pris for landbruks-, natur- og friluftsområder som ikke kan bebygges ligger på kr. 4,- - kr. 8,- pr. 
m2. Siden det er snakk om et lite området er jeg villig til å betale kr. 100,- pr. m2 – altså ca. 7.000,- 
Jeg dekker også alle kostnader for å gjennomføre en slik grensejustering. 
  
Lars Grimsgaard 
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Lars Grimsgaard

Fra: Anne Andressen <andresse@online.no>
Sendt: mandag 21. september 2020 21:45
Til: grimsgaard@online.no
Kopi: Ellen Merete Øiestad; Jon Erik Lindeman
Emne: Badebøyer; sak til Blylaget vels generalforsamling

Hei 
 
Etter at Blylaget idrettforenings og Blylaget vels felles søknad om utsetting av badebøyer på Sinding ble innvilget har 
B.I.F kjøpt og satt ut tre bøyer,med tilhørende moringer. B.I.F påtar seg jobben med å få bøyene på land i høst og ut 
igjen til våren, vi mener det er tilstrekkelig med totalt 6 bøyer(ikke 8 som ble innvilget). 
På nyåret må det kjøpes inn 3 stk nye bøyer, (moringer har vi), for å skissere hvilket beløp det er snakk om så kostet 
de 3 bøyene vi kjøpte i sommer kr. 12 214, tauverk kommer i tillegg.  Vi ber om at velet blir med og deler utgiftene 
til de resterende 3 bøyene. 
Ellen Merete Øiestad følger opp bøyesaken på vegne av B.I.F 
 
Hilsen 
Anne Andressen 
Styreleder B.I.F 
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Lars Grimsgaard

Fra: Arild Hagen <postforward@mailstyreweb.com>
Sendt: fredag 18. september 2020 14:38
Til: Lars Kristian Grimsgaard
Emne: Fartsdempende tiltak

Hei. Jeg foreslår at Blylaget Vel henvender seg til de rette for å prøve å få fartsdempende tiltak i 40-sonen i 
Glenneveien. 
 
Med vennlig hilsen 
Arild Hagen 
91348795  
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Lars Grimsgaard

Fra: Therese Hegdal <therese.hegdal@gmail.com>
Sendt: fredag 18. september 2020 11:21
Til: Lars Kristian Grimsgaard
Emne: Re: Varsling om generalforsamling Blylaget vel 2020

 
Forslag til generalforsamlingen i Blylaget vel 2020 
 
Vi ønsker at Blylaget vel tar opp behovet for fartsdemping i Glenneveien.  
Det kjøres altfor fort av veldig mange, også av store kjøretøy som det er mange av i forbindelse med utbyggingen på 
Bomansvik. Utbyggingen der vil selvfølgelig også medføre mer trafikk. 
 
Hilsen Therese og Magne Hegdal 
 
 
 
tor. 17. sep. 2020 kl. 22.35 skrev StyreWeb - Blylaget Vel <post+blylagetvel.q34aaa@styreweb.com>: 

Varsling om generalforsamling i Blylaget vel søndag 11. oktober kl. 1400. 

Generalforsamlingen finner sted i Velhuset. 

Forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende senest lørdag 3. oktober. 

 

For å 
beskytte dine 
perso nlige 
opplysninger 
hindret 
Micro so ft 
Office 
auto matisk  
nedlasting av  
dette bildet  
fra Internett.
mail Åpne i Gnist  



 
 

 

Blylaget brygge - Ikke St. Hansbål i år 
Publisert av Lars Kristian Grimsgaard den 08.04.20. 

Blylaget vel har gjennom mange år hatt en tradisjon med brenne et stort St. Hansbål på 
Blylaget brygge. Dette har blitt gjennomført ved at beboerne gjennom året har lagt 
kvister og trevirke i en stor haug på brygga. Dette har vært til glede for beboere som 
både har fått kvittet seg med brennbart avfall og har fått hygget seg rundt bålet på St. 
Hansaften. 

Styret har gått gjennom denne tradisjonen og konkludert med at vi ønsker å avslutte 
denne. Bakgrunnen for beslutningen er denne: 

1. Brannsikkerhet 
Bålet ligger nær vegetasjon, nær trebrygga og nær velhuset. Vi har liten mulighet til å 
begrense størrelsen på bålet – Det blir fylt på fortløpende fram til St. Hansaften av 
befolkningen i omkringliggende områder. Vi har kun en enkel hageslange tilgjengelig 



 
for slukking. Denne har ikke kapasitet til verken å slukke bålet tilfredsstillende før vi går 
hjem eller til å slukke en begynnende brann i vegetasjonen rundt bålet. De to siste årene 
har brannvesenet rykket ut dagen etter St. Hansaften for å etterslukke bålet. Av den 
grunn er det mulig vi heller ikke får tillatelse av brannvesenet til å brenne bål videre. Når 
vind og tørke gjør det uforsvarlig å brenne bål, vil det alltid være en risiko for at noen 
andre tenner på bålet. På St. Hansaften er det normalt 50-100 feststemte mennesker på 
brygga. 

2. Arbeid 
Bålet krever mye arbeid fra styret. Vi bestemmer ikke hva og hvordan ting kastes på 
bålplassen. Alt som ikke er rene tremasser må styret plukke ut av bålet (søppel, malt og 
impregnert trevirke o.l.). Hvis vi legger dette like i nærheten hender det at noen 
festdeltagere kaster det på bålet igjen i løpet av kvelden. Bålet må normalt også bygges 
opp på nytt, fordi det blir liggende for mye utover. 

3. Estetikk 
I dag blir området liggende med askerester hele sommeren. Det kraftige bålet sprenger 
hvert år bort mer og mer av svaberget bak brygga. Dette er et populært sted å dra ned 
til for å bade og sole seg om sommeren. Etter sommeren begynner folk så smått å kaste 
kvist, trevirke og søppel på bålplassen igjen. 

4. Dyrevelferd 
Det har skjedd at bålet har blitt bygget opp så mye om høsten at dyr kan benytte det 
som overvintringssted gjennom vinteren og fødested om våren. Ved ett tilfelle ble vi på 
St. Hansaften vitne til at ungene til en mår brant inne i bålet. 

 

Styret har gjennom de siste årene jobbet med ideer på hvordan bryggeområdet på 
Blylaget kan forskjønnes og benyttes i framtiden. Vi ser for oss at dette kan gjøres i flere 
faser: 

Fase 1 – Fjerne betongplattingen, jevne ut grunnen og legge på subus. Det bør også 
settes opp et lite skilt hvor det står at hensetning av avfall ikke er tillatt. 

Fase 2 – Det bygges en enkel treplatting i to plan samt en fastmontert grill. I tillegg bør 
det settes opp et nytt smijernsrekkverk til erstatning for det som er der. 

Fase 3 – En mer omfattende rehabilitering av steinbrygga. Få fram den gamle 
steinmuren som er bevart under steinhaugen. Stable noe ny steinmur og etablere en lav 
trebygge ved steintrappen i nord for soling og adkomst/utskiping av kano og kajakk. 



 
Dette er et yndet badeplass for mange, så det hadde også vært fint å få ryddet 
sandbrunnen litt og eventuelt fått lagt ut noe mer sand. 

Området eies av Nesodden kommune. Styret har bedt Nesodden kommune om et 
samarbeid med å avvikle tradisjonen med St. Hansbål. Vi har bedt kommunen om at de 
gjennomfører fase 1 som beskrevet over. 

Rent praktisk betyr dette at beboere og hytteeiere må kvitte seg med hageavfall og 
trevirke på en annen måte, f.eks.: 
Levering på gjennvinningsstasjonen på Teigen 
Abonnementsavtale for henting av hageavfall 

På St.hansaften kan vi grille som før og kanskje ha et lite bål i en grillpanne. 

  

Blylaget vel styret 

 

https://www.folloren.no/gjenvinningsstasjoner/levering-pa-gjenvinningsstasjonen/
https://www.folloren.no/abonnementsavtale-for-henting-av-hageavfall/?highlight=%27hageavfall%27
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