
 
    

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Tirsdag den 20. februar i Glenneveien 228 
Tilstede: Lars Grimsgaard, Anders Lauritzen, Wenche Gulbransen, Inge Lehmann  

Ikke tilstede: Anette Glad og John Even Lunke Evensen 

Referent: Inge Lehmann 

 

Velhuset 

Lars Grimsgaard har kjøpt 2 nye brannslukningsapparater som nå er plassert i Velhuset. 

Anders Lauritzen følger opp og sørger for at pålegg om jordet kontakt på toalettet blir 
montert og godkjent før neste styremøte. 

Oppussing av Velhuset vil starte med toalettet og gangen utenfor. Planen er at dette 
skal skje i løpet av mai/juni. Styret forsøker å få til dette på dugnad slik at dette vil koste 
minimalt. Anders vil undersøke muligheten for at det legges inn en enkel vannløsning slik 
at man kan vaske seg på hendene etter toalettbesøk. Det finnes allerede en vask på 
toalettet. 

Anders sørger for at vellets søppelkasser blir tømt, merket med navn og satt i uthuset 
fram til sommeren. 

Bryggeanlegg, badehus og badstu 

Wenche Gulbransen og Lars Grimsgaard arbeider videre med planlegging og forslag til 
utvikling av Blylaget Brygge slik at det blir enkel tilgang til bading, soling og andre 
aktiviteter slik man har fått til på Brevik Brygge. 

Styret har i flere år arbeidet med etablering av badehus med badstu på Blylaget 
Brygge. Det første som må på plass er en godkjenning fra Nesodden Kommune. En 
søknad om byggetillattelse vil medføre en del kostnader, og styret ønsker derfor, frem til 
Generalforsamlingen i mai, å kartlegge interessen for et badehus/badstu blant Blylaget 
beboere. Dette vil skje ved utsendelse av en spørreundersøkelse til alle medlemmer  

 

 



 
med registrert mailadresse. Undersøkelsen vil også bli lagt ut på hjemmesiden og på 
Facebook slik at flest mulig får anledning til å svare. 

 

Snekkerstranda 

Styret vil ta kontakt med nye eiere når disse har flyttet inn. 

 

Storgården/Linaro 

Styret har ikke hørt noe fra Nesodden kommune etter høstens befaring. Lars Grimsgaard 
tar kontakt for å høre hvor langt saken har kommet. 

 

Endring av kommunegrenser – Frogn – Nesodden 

Lars Grimsgaard har purret på svar vedrørende endring av kommunegrensene Frogn 
og Nesodden. 
 

Forberedelse til generalforsamling 

Inge Lehmann skriver årsberetning og forslag til arbeidsprogram som skal fremlegges på 
generalforsamlingen søndag 6. mai kl. 1500. 

Styret foreslåt å øke kontingenten for 2019 til kr 300,- 

Lars Grimsgaard kontakter Nesodden Kommune og inviterer dem til 
generalforsamlingen for å gi en orientering om hvilke planer de har for Storgården og 
hele Linaro området. 

 

Kultur på Blylaget 

Det ble besluttet at 12. august (evt. helgen før) blir årets kulturdag på Blylaget. 
Kunstnere og kunsthåndverkere på Blylaget inviteres til å åpne sine atelier for 
besøkende. Flere har allerede sagt at de vil delta. 

 

Neste styremøte er 20. mars i Karl Pedersens vei 11 


