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Blommenholm 2018

VELKOMMEN TIL BLOMMENHOLM!
Det er en stor glede å ønske velkommen til alle som flytter til Blommenholm, enten til et nytt 
hus eller et hus hvor noen har flyttet ut. Blommenholm Vel ble stiftet i 1911, og vi har dermed 
mer enn 100 års erfaring i å være et bindeledd mellom beboerne og mellom oss og alle 
myndigheter. Det er viktig å ha et slikt felles talerør. For hundre år siden hadde vellet 
oppgaver med vei, vann og kloakk samt veibelysning. Alle disse funksjonene er overtatt av 
Bærum kommune, men det er likevel mange saker å ta fatt i. Særlig gjelder dette å bedre 
trafikken med bil, buss og jernbane.

I 2011 hadde vi en stor jubileumsfest, og i denne forbindelse ble det utgitt en bok som alle 
medlemmene får utlevert når de har betalt kontingenten. Styret i Blommenholm Vel har 
besluttet at alle nyinnflyttede skal få et eksemplar av boken som velkomstgave. Flere 
eksemplarer kan kjøpes for kr. 250. Boken utleveres av nærmeste styremedlem sammen med 
dette brevet.

Alle som bor innenfor vårt område har tvungen medlemskontingent. Kjøper og selger av et 
hus er solidarisk ansvarlige for kontingenten, men for nye hus betales ikke kontingent hvis 
innflyttingen skjer sent på året. Kontingenten kr 300,- for 2018 innkreves i mai. Den kan også 
betales med VIPPS til ”Blommenholm Vel” eller nummer 514410. Husk å angi navn og 
adresse. Årsberetning utleveres i begynnelsen av april i forbindelse med årsmøtet som 
avholdes i slutten av mars på Blommenholm skole. Møtet gir en god mulighet til å bli kjent 
med vellet og andre velmedlemmer.

Blommenholm Vel har hjemmeside: www.blommenholmvel.no og dere finner oss også på 
Facebook.  Informasjonsbrev deles ut 2 eller 3 ganger pr. år. I de siste årene er det satt opp i 
alt 15 kulturhistoriske skilt. Disse er beskrevet på side 100 – 105 i jubileumsboken. Ved å 
vandre til fots fra skilt til skilt kan man bli bedre kjent i hele vårt distrikt. Det er i alle fall 
hyggelig og nyttig å bli kjent med dem som bor i nabolaget – kanskje for å få noen gode råd 
og kanskje for å få hjelp i et knipetak. Vi ønsker å bevare Blommenholm som et godt og 
trivelig sted å bo.

Vennlig hilsen fra styret i Blommenholm Vel


