
Referat fra styremøte i Blylaget vel
Tid: 30. august 2022 kl. 19:00 - 21:23

Sted: Glenneveien 216

Til stede: Ida Fjeld Gertsch, Anders Lauritzen, Inge Lehmann, Frode Nordahl, Inger-Lise
Schie og Lene Marie Stangebye

Referat: Frode Nordahl

Medlemmer
● Diskusjon om status for velets medlemmer og tiltak for å verve nye medlemmer.

Velhuset
● Arbeid med trimming/rydding av trær rundt velhuset påbegynt. Dette gjør området

tryggere og gir bedre solforhold. Arbeidet fortsetter så snart vi får tak i lift med økt
arbeidshøyde.

● Har blitt enige med Biffen om at de skal betale leie for sin bruk av velhuset.
● Innbrudd

○ I slutten av juni var det innbrudd i velhusets redskapsbod.
○ Forsikringssak

■ I dialog med forsikringsselskapet.
■ Fordi vår forsikringsavtale er inngått som bedrift er egenandelen ved

skade 10 000,-

Trafikkforhold i Glenneveien
● Økt mengde trafikk.
● For mange kjører i høy hastighet.
● Diskusjon om mulige tiltak:

○ Ønske om trafikkmåling.
○ Skilting (barn leker, skolevei).
○ Elektronisk skilt som viser faktisk hastighet.
○ Fartsdumper er problematisk for buss, sykebil og brann.
○ Redusere hastigheten på strekket mellom Bomansvik og Krystalldammen, det blir

vanskeligere å redusere hastigheten til 40 etter å ha kjørt 80.
● Buss, skal den kjøre Glenneveien først eller sist? Kan Vinterbro bussen kjøre nedom

Blylaget?



Linaro
● Diskusjon rundt situasjonen med husene på friområdet på Linaro.

Arbeidsoppgaver fra generalforsamling
● Trær ved velhuset

○ Påbegynt.
● Metallsøppel

○ Diskusjon om alternativer for fremgangsmåte.
● Vinduer

○ Tatt kontakt med naturoppsynsmannen.
● Svillebro ved Blylagsdammen

○ Velet har inspisert broen og vurderer å reparere den selv.
○ Det er også dialog med Nesodden kommune og statsforvalteren om saken.

Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet kan
gjennomføres uten søknad selv om anlegget ligger innenfor
dyrefredningsområdet slik broen gjør. Dette er bekreftet av Statsforvalterens
ansvarlige person for Blylagdammen. Det er heller ingen føringer for valg av
material.

Snekkerstranda
● Styret har i løpet av sommeren blitt kontaktet av en rekke personer angående skiltene

som forbyr opphold og bading samt gjengroingen på Snekkerstranda.
● Frogn kommune har vært i kontakt med en rekke av de tidligere eierne angående

privatisering av stranda som ligger i utmark og dermed skal være tilgjengelig for
allmennheten. Styret har informert Frogn kommune om den nye situasjonen og venter
på tilbakemelding.

Uønskede plantearter/hagerømlinger
● Utfordring med diverse uønskede plantearter i Blylaget.
● Kanadagullris trekkes frem som særlig problem.
● Landøyda er en annen art som er problematisk, særlig for de som driver ved dyrehold.

40g er nok for å drepe en hest.
● Denne og andre arter fortrenger andre naturlige arter som er til nytte for bier og lignende.
● Forslag om å invitere kommunen til å holde foredrag om problemet på neste

generalforsamling.

Oppbevaring av kajakk
● Biffen har ønske om å etablere oppbevaring for kajakk.

Vinteraktivitet



● Forslag om å arrangere Skøytedag på Blylagsdammen.
● Hvis Velet bidrar til drift av isen kan det være en mulig gulrot for medlemskap og

inntektskilde for Velet.


