
 
  

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Tirsdag den 7. juni i Bøkeveien 6 
Tilstede: Lars Grimsgaard, Wenche Gulbransen, John Even Lunke Evensen, Anders 
Lauritzen, Ellen-Merete Øiestad, Inge Lehmann  

Referent: Inge Lehmann 

Referat fra Generalforsamlingen  

Referatet fra generalforsamlingen er lagt ut på www.blylaget.vel247.no og distribuert 
på e-post til medlemmer 

Styret gikk gjennom innspillene som fremkom på generalforsamlingen i forbindelse med 
arbeidsprogrammet for 2018. 

Linaro området: 

Etter generalforsamlingen hadde styret en befaring til Storgården. Her ble det 
fotografert spor etter folk som har ruset seg. Etterfølgende har styret sendt en 
henvendelse til Nesodden Kommune, og bedt om et møte. Se vedlegg.  

Saken følges videre opp med en henvendelse til formannskapet i Nesodden kommune 
som inviteres på en befaring. Punkter vi ønsker svar på er følgende: 

1. Hva er planen for Storgården? Når vil det skje noe?  
2. Hva er planen for det brune huset som kommunen eier samt den fraflyttede 

hytten på Linaro området? 
3. Når vil kommunen fjerne den ødelagte flaggstangen ved Storgården. Den utgjør 

en stor fare. 
4. Når vil kommunen erstatte den ødelagte badebrygge ved Linaro stranden? 
5. Når blir det toaletter ved Linaro. Idag er det skiltet med offentlig toalett til en 

utedo uten dør.  

Får vi ikke til en befaring/møte/dialog med formannskapet vil styret kontakte pressen. 

Velhuset: 

Styret vil se på denne saken i løpet av høsten. 

 

http://www.blylaget.vel247.no/


 
Saker fra arbeidsprogrammet 2018 

Saken med Blylaget Bryggeanlegg vil bli tatt opp på befaring med formannskapet hvis 
vi får til dette. Styret ønsker at dette skal inngå som en naturlig del av planen for Linaro 
området. Følges videre opp på neste styremøte. 

Arbeidsgruppe for badehus/badstu  

Foreløpig er det kun Anette Glad som har meldt sin interesse for å bli med i 
badehus/badstu arbeidsgruppen. Det ble besluttet at Inge Lehmann legger ut 
informasjon på Facebook og hjemmeside samt sender ut mail for å etterlyse frivillige til 
gruppen. 

Kulturdag 12. august kl. 11.00 til kl. 16.00 

Wenche Gulbransen lager forslag til program/flyer som kan markedsføre kulturdagen.  

Innspill til kommuneplanen 2018-2042 

Fristen for innspill til kommuneplanen 2018-2042 Nesodden kommune er 01.august 2018.  

Lars Grimsgaard lager forslag til innspill. 

Skilting og merking Stupinn – Blylaget 

For å få en kanalisert bruk av markaområdene, merker, skilter og rydder Frogn Marka 
etter nasjonal standard. Totalt er det ryddet og skiltet 85 km med sti/løype i Frogn, med 
et 80 talls grunneieravtaler. Blylaget er den siste tettbebyggelsen i Frogn som ikke har 
skiltet og merket adkomst inn på hovedstinettet i Frogn. 

Lørdag 19. mai hadde Lars Grimsgaard og Inge Lehmann en befaring med Trygve 
Gulliksen som er stiansvarlig for Frogn Marka. Deler av trasévalget for stien/veien Stupinn 
– Blylaget ble gått.  

Berørte grunneiere vil bli kontaktet av Ellen-Merete Øiestad og Anders Lauritzen i 
forbindelse med skilting og merking. 

Sankt Hans feiring 

Styret vil også i år invitere til Sankt Hans feiring men med forbehold om at det ikke er 
mulig med hverken grilling eller bål pga. forbud. Ellen-Merete Øiestad påtok seg 
ansvaret for arrangementet, men andre i styret som har mulighet vil også stille opp. 

Neste styremøte finner sted mandag den 6. august kl. 18.30 i Høgdafaret 31. 

 


