
 

Blommenholm, 01.12.2021 

 

 

Til alle våre medlemmer! 
 

 

 

Saker behandlet av styret i perioden april 2021– november 2021: 
 

 

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. Planen ble godkjent med stort 

flertall i kommunestyret og arbeidene vil starte til neste år. Prosjektet vil etter nåværende planer vare i 

3-4 år. Planene omfatter et mindre areal av Blommenholm Båtforening som vil bli brukt som 

transportvei i anleggsperioden frem til riggplassen og utskipningskaien ved Sjøholmen. 

Det er planlagt en stor utbygging av 6000 boenheter i Sandvika. Dette medfører 14.000 nye 

innbyggere som vil ha stort behov for et sjønære rekreasjonsområde. 
 

Høyhastighetsbredbånd/Fiber på Blommenholm 

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

Etter påtrykk fra vellet kom endelig arbeidene i gang.  Nå har også strømleverandøren kommet med i 

enkelte av veiene og det er årsaken til det mer omfattende gravearbeidet. Det fører imidlertid til en 

forsinkelse av utbyggingen. Nåværende plan for ferdigstillelse er mai 2022.  Beboerne har et valg 

mellom Viken fiber og Homenet som fiber leverandør. 

 

Trafikksikkerhet på Blommenholm 

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

skoleveiene i området. Det har dessverre igjen vært en ulykke mellom bil og sykkel i krysset 

Homannsvei/Gml.Drammensvei.  Vellet henstiller til beboerne om å kjøre forsiktig i de uoversiktlige 

veikryssene – og at hekker o.l. blir trimmet slik at alvorlige ulykker unngås. 

 

http://www.blommenholmvel.no/


 

 

Aksjon Veilys 

Beboerne oppfordres til selv og melde inn feil hos Bærum Kommune på hjemmesiden med søkeord: 

«Veilys» 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. Det medgikk 7 tonn grus i årets fylling. 

 

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.  

 

 

Årsmøtet 2022 

Årsmøtet 2022 er fastsatt til onsdag 23.mars kl.19.00. i musikksalen på Blommenholm Skole.  Styret 

håper at smittesituasjonen lar oss avholde et fysisk møte. 

 
 
 

Styret ønsker alle en fin førjulstid! 
 

 

 

 

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