
Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Onsdag den 26. september i Høgdafaret 31. 
Tilstede: Lars Grimsgaard, Wenche Gulbransen, Ellen-Merete Øiestad, Anders Laurtizen, 
Inge Lehmann  

Referent: Inge Lehmann 

 

Befaring på Linaro  

Lars Grimsgaard har vært intervjuet i Amta i forbindelse med Storgården og Linaro området.  I den 
forbindelse har Amta også kontaktet Nesodden kommunes virksomhetsleder eiendom, Marlén Grønlie 
som uttaler: 

– Linaro er en av prosjektene som ligger i prosjektporteføljen, men per i dag er det ikke endelig besluttet 
om Linaro vil være en av de prioriterte prosjektene å starte opp med. Det vil avklares i løpet av august 
måned, forklarer Grønlie og forsikrer at kapasiteten blir bedre: 

– Prosjektavdelingen i virksomhet eiendom har i løpet av de to siste ukene fått på plass to nye og 
motiverte prosjektledere som nå vil presenteres via kommunens hjemmeside. 

Styret følger utviklingen, men foreløpig virker det ikke som det har skjedd noe mer. 

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. 

Kulturdagen 

Kulturdagen med åpne verksteder den 12. august var en stor suksess. Styret vil gjenta 
dette i 2019.  

Skilting og merking Stupinn – Blylaget 

Ellen Merete Øiestad avklarer skilting / merking med de siste grunneierne. Når alt er klart 
kontakter Lars Grimsgaard Frogn Trygve Gulliksen som er stiansvarlig for Frogn Marka. 

Grensejustering Blylaget / Frogn Kommune 

Se svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

 



Gatebeslysning 

Det ser dessverre ut til at vi går en m,ørk vinter i møte. Se informasjon fra Nesodden 
Kommune.  

Se egen informasjon her: https://www.nesodden.kommune.no/vei-vann/vei-og-
trafikk/feilmelding-veilys/ 

 

Telefonnor /Canal digital 

Robin Gulliksen fra Telenor/ Canal digital deltok på styremøte og orienterte om 
fiberutbygging på Blylaget. Alle boligeiere har fått/vil få besøk den nærmeste tiden, og 
det settes opp bestillinger til de som ønsker å takke ja til tilbudet. Hytteeiere blir ikke 
kontaktet automatisk, men kan selv kontakte Telenor. Se tilbud fra Telenor/Canal digital. 
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