
 

Blommenholm, 21.desember 2020 

 

 

Til alle våre medlemmer! 
 

Saker behandlet av styret i perioden april 2020– desember 2020: 
 

Tettere digital kontakt med medlemmene 

På grunn av Covid-19 situasjonen har vellet i perioden måtte benytte seg av email kontakt med 

medlemmene.  Styremøtene har også blitt avholdt digitalt. 

Ved tettere digital kontakt kan du som medlem følge utviklingen i saker som vedgår vårt område. 

Dette er spesielt viktig under den pågående pandemien. 

 

Vi ber derfor medlemmene sende oss sin email-adresse. Se oppskrift på vår hjemmeside: 

www.blommenholmvel.no 

 

Følg oss gjerne på Facebook.  

 

Utfyllingen på Lakseberget 

Bærum Kommune har lagt frem planer om bruk av steinmasser fra Ringeriksbanen og andre 

infrastrukturprosjekter til utfylling mellom Kadettangen og Sjøholmen. For å få bedre tilgang til 

utskipningsområde for massene la Kommunen i høst frem et høringsnotat om utvidet planområde. 

Utvidelsen omfatter deler av opplagsplassen til Blommenholm Båtforening. Hele planen er nå 

behandlet i planutvalget og sendt ut på høring.  Blommenholm Vels merknader i denne høringen kan 

du se under «Saker» på våre nettsider.  

Styret vil ha en tett oppfølgning av denne saken! 
 

Høyhastighetsbredbånd/Fiber på Blommenholm 

Det er nå over to år siden Homenet skrev avtaler med et stort antall beboere om levering av fiber. 

Styret har ved flere anledninger hatt kontakt med Homenet og deres underleverandør NETEL for å få 

fortgang i arbeidet. Det viser seg at kommunen har stilt krav til utbyggerne som gjør at utbyggingen 

blir økonomisk uforsvarlig.  De samme kravene er ikke stilt ved andre utbygginger i kommunen. 

Vellet har derfor skrevet et brev til kommunen og bedt om prioritering av dette prosjektet. Brevet kan 

du også se på våre nettsider. 

 

Trafikksikkerhet på Blommenholm 

Vellets styre samarbeider med trafikkutvalget i FAU ved Blommenholm Skole med sikring av 

skoleveiene i området. Vi vurderer også å søke om støtte til dette arbeidet fra 

Samferdselsdepartementet som kommer med en ny støtteordning for lokalt trafikksikkerhetsarbeid på 

nyåret. 

 

 

 

http://www.blommenholmvel.no/
https://www.facebook.com/blommenholmvel/
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https://blommenholmvel.no/saker/fiberutbygging/
https://blommenholmvel.no/saker/fiberutbygging/


E18-korridoren Lysaker – Slependen 

Styrets formann har også i år vært på mange møter med kommunen og Statens Veivesen i denne 

saken.  

Byggearbeidene har nå kommet i gang for strekningen Lysaker – Ramstadsletta.  Det er i tillegg tildelt 

kontrakter for planlegging av neste strekning Ramstadsletta – Slependen. Denne strekningen medfører 

at E18 blir lagt i tunnel under Blommenholm. 

 

Aksjon Veilys 

Beboerne oppfordres til selv å melde inn feil hos Bærum Kommune på hjemmesiden. Vi oppfordrer 

alle til å bruke refleks! Ta ansvar! Pass på fart og begrens parkering langs småveiene. Vi har ingen å 

miste!! 

 

Gruskassene  

Gruskassene er nå fylt opp for vinteren. Hvor gruskassene er utplassert finner du i et interaktivt kart på 

våre hjemmesider. 

 

Hjemmesiden Blommenholm Vel 

Blommenholm Vels hjemmeside oppdateres jevnlig, og du finner den på: www.blommenholmvel.no. 

Vår redaktør Morten Østby-Deglum tar gjerne imot innlegg som har interesse for beboerne på 

Blommenholm. Bruk mailadresse: web@blommenholmvel.no. Vellets styre oppdaterer sidene med 

informasjon om de sakene som styret til enhver tid arbeider med. 

 

Rodesystemet i Blommenholm Vel 

Rodelisten finnes på hjemmesiden. Området er inndelt i 9 roder, og hvert av styremedlemmene har 

ansvaret for sin rode. Kontakt med vellet bør helst gå til rodesjefen – men kan også sendes til vår felles 

adresse som er Postboks 180, 1300 Sandvika eller på mail til styrets formann: chajen@online.no.  

 

«Julepresang» til vellets medlemmer 

Vellets formann har fått digitalisert den første jubileumsboken 1911 – 1936.  Den gir et godt innblikk i 

starten av villautbyggingen på Blommenholm og ikke minst i vellets arbeide i de første 25 år! Boken 

finner du på vår hjemmeside under menyen «Lokalhistorie» 

Takk til Erik Bratterud i Oksehovedveien som har skaffet den til veie. 

 

Årsmøtet 2021 

Årsmøtet 2021 er fastsatt til onsdag 24.mars kl.19.00. Hvis smittevernstiltakene fortsetter vil møtet bli 

avholdt digitalt. 

 
 
 

Styret ønsker alle en riktig God Jul og 
Godt Nyttår! 
 

 

 

 

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