
 
  

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Tirsdag den 15. august i Glenneveien 211 
 

Tilstede: Lars Grimsgaard, John Even Lunke Evensen, Anders Lauritzen, Anette Glad, 
Inge Lehmann  

Ikke tilstede: Wenche Gulbransen  

Referent: Inge Lehmann 

 

StyreWeb 

Styreweb er bestilt og arbeidet med å ta det i bruk har startet. Medlemslister er lagt inn, 
hjemmesiden er klar til lansering aug/sep. Økonomimodulen vil bli tatt i bruk i løpet av 
september. 

Opprustning av Blylaget Brygge med badstue, toalett, badeplass, 
adkomstbrygge/badebrygge 

John Even Lunke Evensen har vært i kontakt med Geir Efjestad i Plan, teknikk og miljø i 
Nesodden Kommune, og det er avtalt et befaringsmøte den 22. august. 

Bevaring/sikring av Storgården. Anmode kommunen om at det nordre fraflyttede huset 
på Linaro bør rives så raskt som mulig. 

Ifølge Geir Efjestad i Plan, teknikk og miljø i Nesodden Kommune foreligger det en 
politisk bestilling på konkrete tiltak i hele området fra brygga, volleyballbanen og ut til 
spissen i nord på Linaro. Kommunen har nylig vært på befaring i området og startet 
kartlegging av hva som bør rives/felles og hva som bør stå. 

Kommunen har kjøpt inn et mobilt toalett som skal kjøres ut i området. 

Styret i Blylaget Vel har bedt om å bli tatt med i diskusjonen om hva som skal skje i 
området, noe som kommunen stiller seg positiv til ifølge Geir Efjestad. 

 

 



 
Innkjøp av gressklipper og kantklipper 

Det er kjøpt inn ny gressklipper og kantklipper. 

Rekruttering av nye medlemmer 

Det ble besluttet å sende ut purring til alle som ikke har betalt medlemskontingent. Når 
vi ser resultatet av det, vil vi vurdere ytterligere tiltak. 

Oppgradering av Velhuset 

Neste styremøte avholdes i Velhuset. Styret vil da sette opp en oversikt over hva som 
trenger males/repareres/oppgraderes i Velhuset.  

Skilting 

Lars Grimsgaard tar opp kontakten med Statens Vegvesen i forbindelse med skilting på 
Blylaget. 

Snekkerstranda 

Styret har registrert at grunneier har ryddet og gjort stranden mer tilgjengelig for 
Blylagets beboere. 

 

Neste styremøte finner sted tirsdag den 12. september kl. 18.30 i Velhuset. 

 

 


