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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2021 I BLOMMENHOLM VEL 

onsdag 24. mars 2021 kl. 19.00 – 20.30 
 

Vedlagt protokollen følger informasjon om kvistinnsamlingen 2021 
 
Møtet ble på grunn av smittesituasjonen avholdt digitalt.  28 var påmeldt og 23 deltok. 
 
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 
● Morten Østby-Deglum ble valgt til sekretær 
● Til å undertegne protokollen ble valgt Marianne Lien, og Mehran Rezai 

 
2. Årsberetning 2020 
Beretningen var delt ut sammen 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 
gjelder: 
• Trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom innspill til det planverk 

kommunen styres etter 
• Gode oppvekstsvilkår for barn og unge i vårt område 
• Oppfølgning ny E18 
• Sikring og utbedring av grønnkorridorer og gangstier 
• Prosjektet «Sandvika Sjøfront» og utfyllingen ved Lakseberget 
• Forbedre trafikksikkerhet i vårt område 

 
● Styrets arbeid i 2020: 

● 5 styremøter + 3 møter i Bærum Velforbund og årsmøtet i VFO 
● 2 kommunale høringer (Lakseberget) 
● 9 Kveldsmøter i kommunen: 

Utfyllingen på Lakseberget og E18 utbyggingen 
To møter med administrasjonen 
Møter med Formannskapet 

● Innsamling av kvist og hageavfall/gruskassene 
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● Henvendelser fra beboere – brøyting/veilys/fortau/parkering etc. 
● Digitalisering og sosiale medier 

 
● Punkter som ble spesielt fremhevet under årsberetningen: 

o Styret har arbeidet med å forbedre medlemsregisteret via tilgang til det statlige 
eiendomsregisteret. Vellet har pr. 31.12.2020 - 520 boenheter, 424 
eneboliger,53 leiligheter og 43 tomannsboliger. 

o Planleggingen av E18. Stortinget vedtok i juni 2020 at prosjektet E18 Lysaker-
Ramstadsletta skal starte opp. Arbeidet med detaljplanlegging av strekningen 
Ramstadsletta-Nesbru har også startet.  Det siste innebærer tunnel under vårt 
område.  Arbeidene er nå beregnet ferdigstilt i 2028. 

o Bærum Kommune har lagt frem planer om bruk av steinmasser fra 
Ringeriksbanen og andre infrastrukturprosesser til utfylling ved Lakseberget. 
Utfyllingen omfatter en delvis benyttelse av opplagsplassen til Blommenholm 
Båtforening. 

o Innsamling av kvist og hageavfall var, om enn litt sendrektig, vellykket i 2020  
og gjennomføres i 2021. Det ble samlet inn mer enn noen gang, og dette er den 
største utgiftsposten for vellet. Kvist og avfall legges utenfor portene innen 
torsdag 22.april kl. 07.00 og vil bli samlet inn senest torsdag 6.mai. 
Informasjon om innsamlingen er vedlagt protokollen. Følg anvisningen nøye. 

o Legging av fiberbredbånd på Blommenholm. Styret har i to år arbeidet mye 
med denne saken mot kommunen og leverandøren Homenet. Etter årsmøtet har 
vi fått en positiv tilbakemelding fra kommunen. Homenet sin plan er nå 
godkjent og arbeidet starter snarest! 

o Gruskassene ble fylt opp i høst og har ikke vært brukt mye i årets sesong. 
o Vellet har 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 kontakt dersom det er ting de vil ha tatt opp. 

 
● Viktige saker som styret vil arbeide med i 2021 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  
● Kvistinnsamling  2021: torsdag 22.april – torsdag 6.mai 
● Elektronisk medlemsregister – email 

Årsberetningen ble godkjent. 
 
3. Regnskap 2020 med revisjonsberetning 
Formannen redegjorde for de viktigste delene av regnskapet. Inntektene og kostnadene har 
vært så å si faste fra år til år, bortsett fra en større økning i utgifter til kvistinnsamling. De 
største utgiftspostene er utgifter knyttet til innsamling av hageavfall, fylling av gruskasser 
samt utgifter til administrasjon og kontor. I 2020 var utgiftene til innsamlingen av hageavfall 
kr. 82 795,- Vellet fikk en samlet momsrefusjon på kr. 15.623,-.  
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Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 33 043,-  
 
Det er 483 av 520 boenheter som har betalt velavgiften. Alle må melde ifra når det flytter inn 
nye naboer. Vellet hadde 31.12.2020 kr. 117.161,- på konto. 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
4. Fastsettelse av kontingent for 2021 
Årsmøtet vedtok, med bakgrunn i det fremlagte budsjett, at kontingenten økes med kr.100 til 
kr. 300,- for leiligheter og kr. 400,- for andre eiendommer.  
 
5. Valg 
Marianne Lien og Alex Holst presenterte valgkomitéens forslag. Alle forslag ble klappet inn 
og styret består av: 
Styremedlemmer 
Charles Jensen, Formann Tomtestubben 5B  Valgt til 2022 
Atle Skattebøl   Gamle Drammensvei 192 Valgt til 2022 
Christine Munch  Gamle Drammensvei 196 Valgt til 2022 
Ingeborg Sæter  Stasjonsveien 5B  Valgt til 2022 
Ole Heinz   Tomtestubben 15  Gjenvalgt til 2023 
Øystein Sverre   Preståsen 22   Gjenvalgt til 2023 
 
Varamedlemmer 
Karina Fantoft   Homansvei 8A  Valgt til 2022 
Øystein Sandnes  Blommenholmveien 24A Valgt til 2022 
 
Revisorer 
Leif Arnold Thomas  Bjerkåsen 15   Gjenvalgt til 2022 
Jørgen Berg   Homans vei 12  Gjenvalgt til 2022 
 
Valgkomité 
Marianne Lien       Gjenvalgt til 2022 
Ole Andreas Sandbo      Valgt til 2022 (Ny) 
Alex Holst       Gjenvalgt til 2022 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.30 
 
 
Protokollen er digitalt signert av: 
 

__________________    ________________ 
 Marianne Lien       Mehran Rezai   
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Blommenholm	30.mars	2021	

Til	alle	våre	medlemmer	

					VÅRENS	RYDDEAKSJON	2021	
for kvist og hageavfall 

gjennomføres torsdag 22. april. – torsdag 6. mai 
 
Kvist og hageavfall legges utenfor portene innen torsdag 22.april kl 07.00 og vil bli samlet 
inn senest torsdag 6.mai Vi har gjort avtale med RENOVA, Gjenvinning, Anlegg og 
Transport som vil utføre innsamlingen med komprimatorbil i hele vårt område i løpet av dette 
tidsrommet. De har gjort dette arbeidet i flere år, og resultatet har vært meget bra. 
 
Det er meget viktig at all kvist er i lengder på maksimum 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 
nyttiggjøres 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 fyller derfor et 
viktig behov.  
 
 

Vennlig hilsen 
fra styret i Blommenholm Vel 

   


