
Referat fra styremøte i Blylaget vel
Tid: 2. juni 2022 kl. 19:00 - 21:00

Sted: Bøkeveien 19

Til stede: Ida Fjeld Gertsch, Lars Grimsgaard, Anders Lauritzen (via Teams), Frode
Nordahl, Inger-Lise Schie og Lene Marie Stangebye

Referat: Frode Nordahl

Åpning av korketrekkeren
● Åpning av korketrekkeren ved velhuset 18. juni
● Utforme invitasjon -> Inge

○ publisering på hjemmeside
○ e-post til medlemmer
○ Plakat på div. postkassestativ -> Frode

● Rødt bånd til snorklipping -> Inge
● Saks -> Anders
● Varme griller -> Anders
● Invitere lokal historiker for å si noen ord om bakgrunnen til korketrekkeren -> Ida
● Forberede tale på vegne av Blylaget vel -> Ida

○ Gi ros til kommunen om forbedret håndtering av vegetasjon på friområde?
○ Ris til kommunen for å ha lagt sand på stranden

● Lars ble overrakt skilt med “Korketrekkeren” på ifm. Arrangement
● Bokskap har kommet opp

○ Kan det være en idé å etablere seksjon for bokbytte blant vellets medlemmer i
bokskapet?

Friområde ved Linaro
● Positivt med forbedret håndtering av vegetasjon
● Det arbeides med å etablere permanent toalett, kommunen må søke
● Strand

○ Det har kommet flere kritiske tilbakemeldinger til sandlegging av stranden.
■ Prosess, eller mangel av sådan
■ Materiale, mer subbus enn sand
■ Enkelte foretrekker stranden slik den var med rullestein og liv i sjøen

○ Gi tilbakemelding til kommunen -> Anders



Bro i sydenden av Blylagsdammen
● Broen i sydenden av Blylagsdammen består av tresviller, og flere av disse er i dårlig

forfatning.
● Nesodden kommune er grunneier
● Vellet har vært i kontakt med Nesodden kommune. Svar fra kommunen er at det ikke lar

seg gjøre på grunn av dyrevernsmråde
● Vellet stiller seg kritisk til dette da Nesodden kommune har anledning til å søke

dispensasjon fra Statsforvalteren, og basert på nylig møte med dem fikk vi inntrykk av at
de håndterer slike henvendelser raskt.

Møte i Jordskifteretten ifm. dyrefredningsområde
● Frode og Ida deltok på møte i Jordskifteretten ifm. grensegang dyrefredningsområde
● Bred representasjon blant berørte parter i Blylaget og stort engasjement for saken
● Grensene ble fastsatt av staten i 2008 og kommer til jordskifteretten først nå 14 år

senere
● Evaluering av skjøtsel av dammen pågår

Trafikksituasjon Glenneveien
● Økt trafikkmengde og høy fart
● Dele dokumentasjon fra tidligere arbeid med styret -> Lars
● Gjøre fremstøt mot myndighetene igjen og følge opp tråden fra tidligere arbeid -> Lene
● Diskusjon om alternativer for tiltak

○ Fartsdumper?
○ Innsnevring/hindringer?
○ Elektronisk fartsmåler med varsling til fører om fart?

● Trafikksikkerhet mtp. hekk ved vei og sikt
○ Legge ut varsel/påminnelse om å klippe hekk -> Inger-Lise
○ Henvendelse til kommunen -> Inger-Lise

● Diskusjon om blylagskrysset
○ I reguleringsplanen er det lagt opp til at blylagskrysset skal bygges om, men det

er sedvane at Statens Vegvesen legger inn slike innspill i reguleringsplaner og så
bruker Kommunen rekkefølgekrav for å få evt. utbygger til å gjennomføre dem.
Altså vil vi kunne forvente at det må skje utbygging i området før det blir aktuelt.

Fremmede plantearter
● Det er en del fremmede plantearter i området (gullris og kjempespringfrø)
● Disse skal håndteres som “spesialavfall” og leveres på egen avdeling på Teigen i

søppelsekker. Må ikke kastes i komposthauger
● Gullris, bør dras ut med roten før blomstring
● Kjempespringfrø,

○ Observert på tomten overfor Blylagsveien 80



○ Ettårig, og må tas før de frør seg
○ Dersom de røres etter frø spres de lett

Sankthansfeiring
● Diskusjon om Sankthansfeiring bør/kan gjenopptas

○ Utfordringer med forsøpling, brannfare og ansvar ved bålbrenning
○ Vurdere alternativ fremgangsmåte for feiring neste år, f.eks. organisere at folk tar

med seg ved på dagen fremfor at det ansamles stort og ukontrollerbart
søppelberg i forkant.

Kommuneplan for Nesodden på høring
● Det ligger ny kommuneplan for Nesodden på høring som vil gå foran reguleringsplanen

for Blylaget ved motstrid.


