
Innkomne saker til generalforsamlingen 

 

Informasjon. Jeg synes informasjonen fra styret er mangelfullt. Siste styrereferat som er tilgjengelig 

er fra 2019. Nå finner vi kun referater fra generalforsamlingene. Forslag til vedtak på 

generalforsamlingen: - "Alle styrereferater skal være tilgjengelig på hjemmesiden". Viktig for oss 

medlemmer å bli bedre løpende informert. Bl.a. for å vite hvordan Korketrekkeren påvirker vellets 

økonomi  

Hilsen Finn Melsom 

 

 

Jeg vil nevne tre forhold på Blylaget som vel'et kan vurdere: 

1. Blylagdammen 

Situasjonen for Blylagdammen er uviss når det gjelder situasjonen for dyrelivet. Dammen ble fredet i 

2008, og siden den gang er det mye som tyder på at de ulike amfibiebestandene har gått tilbake. Nå 

vil Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er ansvarlig for fredningen, få dammen undersøkt med 

hensyn til dyreliv, vannkvalitet osv. Undersøkelsene som starter i sommer, vil danne grunnlag for 

eventuelle tiltak som kan bedre forholdene. Feltbiolog Kjell Sandaas vil foreta undersøkelsene. 

2. Vindusruter i friluftsområde 

Følger man stien som går inn i skogen v Blylagveien 80, vil man etter ca 150 meer komme til et 

område hvor mange store vindusruter har vært oppbevart i tiår. Flere av rutene har sprukket opp, og 

det ligger glass-skår rundt. Det kan også være at vinduene er asbestholdige. Kommunen er blitt gjort 

oppmerksom på forholdet ved flere høve, senest nå i mars. Det ligger forøvrig piggtråd i området, 

noe som er forbudt. 

3. Lokale søppelfyllinger 

To bekkeløp munner ut i Blylagdammen. I den ene, som har utløp på andre siden av Blylagveien 80, 

er det en gamme fylling i bekken. Her er det en del metall, husgeråd og lignende. Den andre fyllingen 

ligger v stien i skogfaret som strekker seg fra Blylagveien til Korsveien. Fyllingen ligger på venstre side 

av stien, ca 100 meter fra den såkalte "eventyrstua." Her er det rikelig med glass, deler av 

husholdningsapparater osv. 

Vennlig hilsen 

Karin Westrheim, Bøkeveien 5 

 

 


