
pRoroKoLL FRA ÅnsuøTE 2019 r BLoMMENHoLM vEL
torsdag 20. mars 2019 kl. 19.00 - 21.00

Vedlagt protokollen følger informasjon om kvistinnsamlingen 2A§

Møet ble holdt i Blommenholm skoles musikksal, og over 80 medlemmer var møtt frem.

Saker til behandling:

1. Godkiennins av innkallins og 4aqsorden. valq av møteleder. sekretær og to personer
til å undqrtesne protokollen.

. Innkalling og dagsorden ble godkjent

. Charles Jensen ble valgt til møteleder

. Morten Østby-Deglum ble valgt til sekretær

. Til å undertegne protokollen ble valgt Tore Haugsdal, Sjøveien 17, og Harald
Skaanes, Bjerkåsen 1 1

2. Årsberetning 2018 - 2019
Beretningen var delt ut safllmen med innkallingen til møtet. De viktigste sakene ble spesielt
nevnt:

. Styret har et arbeidsprogram som sier at velforeningen skal ivareta beboernes lokale
interesser og er områdets talerør overfor offentlige myndigheter og selskaper når det
gielder:
. Trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gfennom innspill til det planverk

kommunen styres etter
r Gode oppvekstsvilkår for bam og unge i vårt område
. Oppfølgning ny E18
o Sikring og utbedring av grønnkorridorer og gangstier
. Oppfølgning av Stien i Flyinnveien
o Prosjektet «Sandvika Sjøfront»
. Forbedre trafikksikkerhet i vårt område
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. Styrets arbeid i201812019:
. 5 styremøter* 4møter i BærumVelforbund
. 3 kommunale høringer
. 9Kveldsmøterikommunen:

Butikksaken e, formøte4 planutvalg, formannskap og Kommunestyret
To møter med administrasjonen
Møter med Formannskapet
Bærumskonferansen 20 1 t heldagsseminar

. Innsamling av kvist og hageavfalVgruskassene

. Henvendelser fra beboere -btøytrrglveilys/fortau/parkering etc.

. Digitalisering og sosiale medier

. Punkter som ble spesielt fremhevet under årsberetningen:
o Butikker i Blommenholmveien I og 2. Kommunestyret stemte ned de to

butikkene med 27 mot 24 stemmer. Coop får etablere butikk i gamle
Motorpools lokaler i Stasjonsveien.

o Planleggingen av ny E18 i tunnel er foreløpig stoppet opp grunnet
budsjettoverskridelser i Statens vegvesen.

o Kommunen arbeider videre med stien som er planlagt fra Flyinnveien og ut i
Homansvei og vellet følger opp denne. Saken er hos park- og idrettsvesenet
som forhandler med eierne av to mindre parseller.

o Innsamling av kvist og hageavfall var vellykket i 2018 og dette gjentas i 2A§.
Det ble samlet inn mer enn noen EME, og dette er den største utgiftsposten for
vellet. Kvist og avfall legges utenfor portene innen torsdag 25.april kl.
07.00 og vil bli samlet inn senest tirsdag 7.mai. lnformasjon om
innsamlingen er vedlagt protokollen. Følg anvisningen nøye.

o Valgkomiteen oppfordrer til å ta kontakt med ris, ros, forslag og oppfordrer
folk til åta et verv i vellet.

o Gruskassene ble brukt flittig denne vinteren. Noen steder er det fylt på to
ganger.

o Vellet har også tatt i bruk Vipps for betaling av kontingent.
o Facebook.com/blommenholmvel - send saker av interesse til webansvarlig

eller til medlemmer av styret. Det kan være Blommenholm-arrangementer,
saker eller spørsmål. Bruk også blommenholmvel.no og be om å få
informasjon direkte til din e-post ved å fylle ut skjema på nettsiden.

o Det er et godt samarbeid mellom vellet og kommunen og beboerne oppfordres
til å ta kontalt dersom det er ting de vil ha tatt opp.

. Viktige saker som styret vil arbeide med i 2A19D020 er
. Trygge bomiljø, blant annet gjennom innspill til det planverk som kommunen

styrer etter
. Oppfølgning «Sandvika Sjøfront» og utfyllingen ved Lakseberget
. Gode oppvekst vilkår for barn og unge i vårt område
. Trafikksikkerhet og offentlig kommunikasjon i vårt område Stien i

Flyinnveien
. Kvistinnsamlng 2019: torsdag 2S.april - tirsdag l.mai
. Elektronisk medlemsregister - email
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Årsberetningen ble godkj ent.

3. Resnskap 2018 med revisionsberetning
Formannen redegjorde for de viktigste delene av regnskapet. lnntektene og kostnadene har
vært så å si faste fua tr til fu, bortsett fra en større økning i utgifter til kvistinnsamling. De
største utgiftspostene er utgifter knyttet til innsamling av hageavfall, §zlling av gruskasser
samt utgifter til administrasjon og kontor. I 2018 var utgiftene til innsamlingen av hageavfall
kr. 66.181,- Vellet fikk en samlet momsrefusjon på k;.. 14.394,-. Årsregnskapet viser et
underskudd på kr. 29.483,- Det er 419 av 496 boenheter som har betalt velavgiften. Alle må
melde ifra når det flytter inn nye naboer. Vellet hadde 31.12.2018 kr. 159.860,- på konto.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

4. Fastsettelse av kontineent for 2019/2020
Årsmøtet vedtok at kontingenten beholdes som i 2018 dvs. kr. 300, og l<x,200 for medlemmer
som bor i leiligheter.

5. Vale
Marianne Lien og Alex Holst presenterte valgkomit6ens forslag. Alle forslag ble klappet inn
og styret består av:
Sfyremedlemmer
Charles Jensen, Formann Tomtestubben 58 Gjenvalgt til2021
Atle Skattebøl Gamle Drammensvei 192 Gjenvalgt til202l
Christine Munch Gamle Drammensvei 196 Valgt ti12021
Ingeborg Sæter Stasjonsveien 58 Valgt til202l
Ole Heinz Tomtestubben 15 Gjenvalgt til2020
Øystein Sverre Preståsen 22 Gjenvalgt til2020

Varamedlemmer
Ole Andreas Sandbo
Anniken Esbensen

Revisorer
Leif Arnold Thomas
Jørgen Berg

Valgkomit6
Marianne Lien
Kathrine Roede
Alex Holst

Bjerkåsen 15

Homans vei 12

Gjenvalgt til2020
Gjenvalgt t1|2020

Gjenvalgt til2020
Gjenvalgt til2A20
Gjenvalgt til2020

Blommenholmveien 48 Valgt nl202}
Stasjonsveien 4 Valgt tll2020

Etter en kort pause med servering av kaffe og Ringerikskringle fortsatte årsmøtet ved at
tjenesteleder Ellef Ruud og seniorarkitekt/byplanlegger Anne Trine Hoel fra Bærum
Kommune foredro om planen for utfrlling i sjøen ved Lakseberget og
mulighetsstudierVprosjektet «Sandvika Sjøfront»

De presenterte overordnet noen av forslagene i mulighetsstudiene, og det ble en god dialog
med mange gode innspill fra medlemmene til kommunens representanter. Hovedbudskapet

Postadresse: Postboks 180, 1300 Sandvika E-post: chajen@online.no



fra kommunens representanter er at det skal planlegges for å åpne Sandvika mot sjøen, sikre
et godt bomiljø (aktiviteter, kultur, friarealer m.m.) I tillegg skal det planlegges med en
lokalvei som også skal fungere som en beredskapsvei ved en ny E18 i tunnel. I den
forbindelse vurderes ulike alternativer for utfulling av masse ved Lakseberget. I kommende
faser av planleggingen inviterer kommunen til dialog med berørte. Detå sser antakelig
høsten 2019 i forbindelse med forprosjekteringen.

Noen punkter å dvele ved:
o Sandvikavil få 20% befolkningsøkning i planperioden
o Ved El8 i hrnnel skal «åpen» trafikk reduseres fra90' til20' kjøretøyer pr døgno Sandvika deles inn i fem bydeler hvor det vil skje utbygging, i tillegg er det

muligheter for sjønære områder for Kjørbo og Kadettangen/sjøfront
o Tre mulighetsstudier er bestilt av kommunen og ett er kommet inn fra Lakseberget

båtforening
. Føringer ph at den nye lokalveien skal prioritere kollektivtrafikk, sykkelstier, men det

er ikke avklart hvor bred og hvor mange felt denne skal være. Det er et samspill
mellom kommunen og Statens vegvesen om denne planleggingen.

På arsmøtet presenterte formannen konklusjoner fra et ekspertpanel som vurderte
mulighetsstudiene:

o Ut&lling av overskuddsmasse i fiordbassenget bør være moderat. Utbygging på
utfylling ved Laksebergbør s§e vest for den lille holmen «Danmark».

r All utfflling i sjøen ved Lakseberget må vurderes mot Sandviksåsens terreng. Snittet
fra Sandviksåsen og ned i sjøen må vurderes mer detaljert i foirota til
fi ordlandskapets tålegrense mht. oppfi,llingsgrad og evt. byggehøyder.

o Arealer til en fiordpromenade som sikrer allmennhetens tilgjengelighet mellom
Sandvika og Høvikodden bør avsettes allerede nå.

o Ved omlegging av 818, bør Sandvika sentrum utvides mot fiorden og fortrinnsvis
mot vest. Ekspertpanelet mener Kjørbo, og områdene langs elva har potensial for en
høyere utnyttelse enn i dag. Utvidelse av sentrum med stor utfylling av nye masser
ved Lakseberget er panelet skeptisk til og de ser ingen grunn til å vurdere
utbygging av §olvik i overskuelig fremtid, men dette kan være en mulig fremtidig
arealreserve.

Kommunen oppdaterer jevnlig sine nettsider angående utviklingen av Sandvika Sjøfront. Se
valget «By og stedsutvikling» til høyre på nettsiden. (Vellet vil også legge lenker til dette på
sin hjemmeside.)

Møtet ble avsluttet kl. 21.00

Sk^- a
Harald SkaanesT
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Blommenholm 27 .mars ZOL9

Til alle våre medlemmer

vÅnnns RYDDEAKSIoN z o 19

for kvist og hageavfall
giennomføres torsdag 25. april. - tirsdag 7. mai

Kvist og hageavfall legges utenfor portene innen torsdae 2S.april kI07.00 og vil bli samlet
inn senest tirsdag 7.mai Vi har gjort avtale med RENOVA, Gjenvinning, Anlegg og
Transport som vil utføre innsamlingen med komprimatorbil i hele vårt område iløpet av dette
tidsrommet. De har gjort dette arbeidet i flere å'r, og resultatet har vært meget bra.

Det er rneset viktie at all kvist er i lengder på malsimum 2 meter og tykkelse på
maksimum 12 cm. Den må være godt buntet med hyssing eller tynt tau. Ståltråd godtas ikke.
Løv, gress og småkvist kan fylles i sekk. Sekkene foldes i toppen, men bindes ikke igjen. La
ikke sekkene bli urimelig tunge. Innholdet blir tømt opp i lastebiler på innsamlingsdagen.
Eventuelt annet avfall i sekkene blir oppdaget og blir ikke tatt med. Det er flott om 2 - 4
naboer kan sette avfallet samlet. Bilen kan ikke kjøre inn i de minste stikkveiene.

Men det er aller best å kompostere løv og småkvist til fruktbar jord i egen hage. Dermed
nyttiggiøres hagens egne ressurser, og Blommenholm Vels utgifter til innsamlingen
reduseres. I år vil vi spesielt be medlemmene som har trafikkfarlige hekker om å
trimme disse. Mange av våre veikryss er nå svært uoversiktlige på grunn av hekker som
skjuler trafikanter.

Det er ikke tillatt med bål og bråtebrenning i Bærum. Innsamlingsaksjonen fuller derfor et
viktig behov.

Vennlig hilsen
fra styret i Blommenholm Vel
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