PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2015 I BLOMMENHOLM VEL
TIRSDAG 24 MARS 2015 KL 19.00 – 21.00
Møtet ble holdt i Blommenholm skoles musikksal, og 35 medlemmer var møtt frem.
Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, sekretær og to personer
til å undertegne protokollen.
 Innkalling og dagsorden ble godkjent
 Charles Jensen ble valgt til møteleder
 Atle Skattebøl ble valgt til sekretær
 Til å undertegne protokollen ble valgt Ragnhild Dagen og Ole Henrik Gjeruldsen
2. Årsberetning 2014 – 2015
Beretningen er på 4 sider og var delt ut sammen med innkallingen til møtet. De viktigste
sakene ble spesielt nevnt:
 Styrets har et arbeidsprogram som sier at velforeningen skal ivareta beboernes lokale
interesser og er områdets talerør overfor offentlige myndigheter og selskaper når det
gjelder:
o Arealbruk, herunder friareal, fellesareal og grønnstruktur
o Utbyggingsplaner og reguleringsplaner
o Trafikksikkerhet og kommunikasjon
o Tilbud til barn og unge
o Nærmiljø
o Offentlige tjenestetilbud


Styrets arbeid i 2014/15:
o 6 Styremøter
o 4 Kommunale høringer
o 4 Kveldsmøter i kommunen:
 E18
 Møte med administrasjonen
 Møte med Formannskapet
 Ny Kommunearealplan
o Ombygging og universell utforming av Blommenholm Stasjon
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Åpning av Sjøveistunnelen
Arrangement ”1814 Miraklenes År”
Innsamling av kvist og hageavfall/gruskassene
Henvendelser fra beboere
Hjemmesiden; blommenholmvel.no



Punkter som ble spesielt fremhevet under årsberetningen:
o Det er en rekke stier på Blommenholm. Ole Heintz jobber med kommunen for
å få klarlagt disse og få tegnet dem inn på kartet. I forbindelse med bygging i
Flyinnveien vil stien inn mot Flyinndammen og opp til Homansvei gjøre at
barn som skal til Blommenholm skole nå får en nesten bilfri gåtur.
o Sjøveitunnelen ble åpnet 6. juni med varaordføreren og alle barna på
Blommenholm skole til stede. Et kulturhistorisk skilt er også på plass inne i
tunnelen.
o Blommenholm stasjon. Styrets dialog med Jernbaneverket førte ikke frem og
stasjonen ble ikke universelt utformet. Grunnet forsinkelse med leveranse av
signalanlegget vil stasjonen ikke åpnes før 1.desember 2015. Bussholdeplassen
ved stasjonen vil bestå og forbli et viktig tilbud.
o I forbindelse med grunnlovsjubileet arrangerte vellet et møte 15. mai hvor de
mange oppmøtte fikk høre Hans Lindeman holde det svært gode og
interessante foredraget «1814 – Miraklenes År».
o Innsamling av kvist og hageavfall var meget vellykket i 2014 og dette gjentas i
2015. Innsamlingsdagene er fredag 24. april til torsdag 30.april. Det er
viktig å følge anvisningen for hvordan innsamlingen skal foregå. Dette lå ved
innkallingen til årsmøtet, men for ordens skyld kan det gjenntas at kvist skal
være maksimum 2 meter i lengde, ikke mer en 12 cm tykt og være buntet
sammen med hyssing eller tynt tau (ikke ståltråd). Eventuell løv, gress og
småkvist kan legges i sekker som ikke bindes igjen.
o Gruskassene ble fylt opp i begynnelsen av vintersesongen. Enkelt av kassene
trenger reperasjon og dette er planlagt gjort før neste vintersesong. Noen av
kassene ble tømt svært raskt og det har kommet inn meldinger om at det er
observert varevogner som har lastet singel. Beboerene oppfordres til å holde
øye med kassene og melde fra dersom grusen ikke blir brukt til å strø med.
o Det er et godt samarbeid mellom Vellet og Kommunen og beboerene
oppfordres til å ta kontakt dersom det er ting de vil ha tatt opp.



Viktige saker som styret vil arbeide med i 2015/16 er:
o Kommunenplanens arealdel.
 Arealdisponering,
 Boligutvikling
 Forretningspolitikk og utnyttelsesgrad
 Gangveier og grøntområder
o Områderegulering for Sandvika
o Oppfølgning ny E18
o Ny renovasjonsordning for husholdninger i Bærum
o Utvikling av Kadettangen
o Blommenholm Stasjon
o Gangveier på Blommenholm
o Elektronisk medlemsregister
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Årsberetningen ble godkjent.
3. Regnskap 2014 med revisjonsberetning
Britt Otterhals redegjorde for de viktigste delene av regnskapet. Inntektene og kostnadene har
vært så å si faste fra år til år. De største utgiftspostene er utgifter knyttet til innsamling av
hageavfall, fylling av gruskasser samt utgifter til administrasjon og kontor. Fra 2013 til 2014
gikk kostnadene i forbindelse med ryddeaksjonen ned fra 51.014,- til 43.659,
adm/kontorutgifter ned med kr. 25.901,- og i tillegg fikk vellet momsrefusjon på kr. 18.716,-.
Dette fører til at årsregnskapet viser et overskudd på kr. 30.550,05. Det er 93,5 % av Vellets
medlemmer som har betalt kontingenten for 2014. Dette er på linje med 2013. Det står kr.
188.841,- på bok.
Regnskapet ble godkjent.
Britt Otterhals takket av som regnskapsfører. Tusen takk for flott innsats!!
Hun erstattes av Kjetil Høydal.
4. Fastsettelse av kontingent for 2015
Årsmøtet vedtok at kontingenten beholdes som i 2014 dvs. kr. 300, og kr. 200 for medlemmer
som bor i leiligheter.
5. Valg
Marianne Lien presenterte valgkomitéens forslag. Helen Liestøl ønsket ikke gjenvalg og Atle
Skattebøl går inn som styremedlem. Alle de andre styremedlemmene på valg sa seg villig til
gjenvalg og de ble valgt enstemmig. Som nytt varamedlem ble Liv Eva Wiedswang valgt inn.
Både revisorer og valgkomiteen sa seg villig til å fungere et år til. Styret består av:
Styremedlemmer
Charles Jensen, Formann
Ole Sandbo
Ole Andreas Isdahl
Atle Skattebøl
Ole Heinz
Øystein Sverre

Tomtestubben 5B
Blommenholmveien 4B
Bjerkåsen 2
Gamle Drammensvei 192
Homans vei 24
Preståsen 22

Gjenvalgt til 2017
Gjenvalgt til 2017
Gjenvalgt til 2017
Valgt til 2017
Valgt til 2016
Valgt til 2016

Varamedlemmer
Inger Hodt
Liv Eva Wiedswang

Blommenholmveien 40
Bjerkåsen 26

Gjenvalgt til 2016
Valgt til 2016

Revisorer
Leif Arnold Thomas
Jørgen Berg

Bjerkåsen 15
Homans vei 12

Gjenvalgt til 2016
Gjenvalgt til 2016

Valgkomité
Marianne Lien
Kathrine Roede
Hans Lindemann

Halvorsens vei 7
Halvorsens vei 22B
Gamle Drammensvei 190

Gjenvalgt til 2016
Gjenvalgt til 2016
Gjenvalgt til 2016

Etter en kort pause med servering av kaffe og Ringerikskringle fortsatte årsmøtet ved at Knut
Gløersen og Benedicte Petersen fra Statens Veivesen ga en oppdatering på STATUS FOR
E18 PROSJEKTET. Av de opprinnelige 4 hovedalternativene valgt kommunestyret i sitt
møte 18/4 2014 alternativ 4. Dette er nå blitt til alternativ 4b hvor det er gjort noen mindre
endringer.
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Veistrekningen er fremdeles 6 gjennomgående felt, men man har valgt å legge traseen noe
lavere på Ramstadsletta. Dette skal etter beregningene gi noe mindre støy. Nye støymålinger
vil bli gjort noe senere i år.
Strekningen Blommenhomkrysset-Sandvika vil bestå som lokalvei med totalt 4 felt, men
vesentlig nedskalert. Sandviksveien langs samme strekning blir en egen bussvei. Beregninger
viser at støyen vil halveres i nærliggende områder.
Det var mange spørsmål fra de fremmøtte. Endelig reguleringsplan ventes å bli vedtatt av
kommunen i 2018, men det gjenstår fremdeles vedtak i Stortinget i forbindelse med neste
transportplan.

Møtet ble avsluttet kl 21.00

__________________
Ragnhild Dagen

________________
Ole Henrik Gjeruldsen

protokollunderskriver

protokollunderskriver

________________
Atle Skattebøl
Sekretær

PS. Giro med årets kontingent følger vedlagt!
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