
 
  

 

Refererat fra befaring med Geir Efjestad i Plan, 
teknikk og miljø, Nesodden Kommune 
Tirsdag den 22. august - Blylaget Brygge/Linaro/Solvik 
 

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

Ikke tilstede: Wenche Gulbransen, Finn- Anders Lauritzen  

Referent: Inge Lehmann 

 

Blylaget Brygge 

Styret la frem sine ønsker for utnyttelse av området ved Blylaget Brygge med badstu, 
bygging av en mindre brygge ved siden av eksisterende brygge samt bygging av 
småbåthavn. Geir Efjestad ba Blylaget vel om å formulere en erklæring som gir vellet 
rett til å føre opp en badstue på kommunens eiendom på brygga. Han vil deretter 
sørge for nødvendig underskrift på en slik erklæring fra Nesodden kommune. Lars 
Grimsgaard lager forslag til erklæring. 

Geir Efjestad mente det var lite sannsynlig at kommunen kan bidra økonomisk til 
prosjektet, men at det var mulig å bidra med maskiner og mannskap. 

Styret ønsker at området ved siden av Velhuset med parkeringsplass, gresslette og 
volleyballbane beholdes i sin nåværende form fremfor å merke området som en 
bobilplass slik Geir Efjestad foreslo.  

 

Linaro/Solvik 

Styret ønsker at Linaro/Solvik friområdet gjøres enda mer tilgjengelig og åpen for 
publikum, og anbefalte at kommunen river den lille fraflyttede hytten på stranden 
og det brune huset. Geir Efjestad var positiv til dette, men kunne ikke love når det 
skjer. Videre skal det fjernes en del trær og krattskog i området, dette vil bedre 
fremkommeligheten og gi mere lys og sol. 

Den gamle utedoen blir revet og erstattet med et nytt transportabelt toalett. 

 

 



 
 

Efjestad har fått i oppdrag å utrede kostnader til å rehabilitere Storgården enten til 
sommerbruk eller til helårsbruk. Disse utredningene skal foreligge innen utgangen av 
dette året. Han skal innen den tid også utrede mulig bruk av Storgården. 
Generalforsamlingen i Blylaget vel anmoder at kommunen prioriterer rehabilitering 
av Storgården. Lars Grimsgaard vil sende over generalforsamlingens vedtak om 
Storgården. På befaringen kom det fram forslag om at bygget kunne restaureres til 
sommerbruk som kystledshytte for Oslofjorden friluftsråd evt. som samlingssted for 
kaiakkmiljøet i Oslofjorden. Blylaget vel ønsker å være med på dialog om framtidig 
bruk av Storgården. 

Efjestad skal utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for hele friområdet før tiltak skal 
settes i verk. 


