
 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2016 - Revidert 

Styret har i siste periode bestått av: 

Leder:    Lisa Magnor 

Nestleder:    Ole Berg Rusten 

Sekretær:    Anita Kjenes (Svein Dybing) 

Kasserer:    Karin Aakermann 

Dugnadssjef:   Gunnar Alberg (Kristine Sørfonden) 

Styremedlem:   (Anita Kjenes) 

Varamedlem:   (Gunnar Alberg) 

Revisor:    Sten Ek og Ole Morten Wiger 

Valgkomite:    Arnfinn Otterstad og Astrid Aure 

Styret har avholdt 9 styremøter i perioden. 

Faste poster: 

• Vaktmester har vært Leif Albinsson 

• Altmuligmann har vært Morten Sterri  

• Miljøkomiteen har bestått av Øystein Høvik, Anne Marie Jonstad, Erik Hansen og  

Johannes Brennhovd. De arbeider etter egen instruks. 

• Plantekomitéen ledes av Odd Sverre Jensen. Gruppen består også av Svein Bjerke og Tone Mari 

Andresen 

• Butikken ble drevet av Morten Sterri 

• Vannansvarlig har vært Steinar Mørk 

 

Annet: 

• Revidert reguleringsplan oversendt til Byrådsavdelingen for byutvikling 7. april 2017. Saksnummeret 

er 200711147. 

 

• Bygge- og deleforbud: Som kjent har det lenge vært bygge og deleforbud på alle tre hytteøyene. 

Dette forbudet utløper i år, men Oslo kommune har søkt om forlengelse. Statsbygg, som er 

grunneier, har sendt Oslo kommune en skarp protestert det samme har Fellesstyret. Saken er ikke 

endelig avklart. 

 

• Vann og avløp til øyene: Oslo kommune har vedtatt å legge vann og avløp til Hovedøya, Gressholmen 

og Langøyene. I den forbindelse har Fellesstyret for Lindøya, Nakholmen og Bleikøya bedt om 



 

 

 

 

 

pristilbud på hva det vil koste å prosjektere tilkobling for hver av de tre øyene. Dette gjøres i 

forkant av en eventuell søknad om tilkobling. 

 

• Når det gjelder planene for asfaltverk på Sjursøya viser styret til informasjon sendt ut på mail til 

hytteeierne i mars. 

 

• Renovasjon av Vaktmesterhytta: Som meddelt hytteeierne 19. desember i fjor ble den planlagte 

renoveringen av vaktmesterhytta satt på vent. Det sittende styret mener det er riktig å overlate 

saken til neste styre. 

 

• Befaring på øya med Statsbygg, Bymiljøetaten og Fylkesmannen. 6. juni ble det gjennomført årlig 

befaring med ovennevnte parter. Statsbygg er godt fornøyd med hvordan Bleikøya blir forvalter øya 

og kommunikasjonen mellom Bleikøya og etatene er god.  

 

• Årlig møte mellom Statsbygg og Fellesstyret ble holdt 15. mars i år. Formålet er at Statsbygg skal få 

status på øyene og at partene skal kunne ta opp og drøfte utfordringer. Vi tok opp problemet med 

håndteringen av marint søppel og grønt avfall (hageavfall, løv, kvister og grener). På grunn av 

gjeldende bålforbud i Oslo, er håndteringen av avfallet et voksende problem. Det er en pågående 

dialog mellom Bymiljøetaten og styret om dette for å finne en tilfredsstillende løsning. 

 

• Kontrakt med Oslo kommune vedrørende gjestetoalett er i år fornyet i 5 nye år. 

 

• Økonomisk støtte til bekjempelse av uønskede plantearter. Fortsatt godt samarbeid med Bård 

Bredesen i Oslo kommune.  

 

• Rehabiliteringen av Gamlebrygga ble avsluttet under våren 2016 og flytting av søppelcontainerne har 

vært en suksess. Brygga brukes mye og folk ser ut til å kose seg der. 

 

• Brannvern. Øya fikk besøk av Brannvesenet og det ble delt ut folder for brannvern. Vi ble blant annet 

gjort oppmerksom hvor viktig det er med riktig utstyr i hyttene våre. 

 

• Oppdatert liste over hytteeiere ble sendt ut med vårbrevet i mars. 

 

• Stor takk til alle som har bidratt til å gjennomføre Barnas dag og St. Hans fest, to viktige 

arrangementer for øyas fellesskap. 

 

• Styret vil også applaudere Magne Meland (hytte 50) som over flere år har bistått Fellesstyret og 

Bleikøya med sin fagkompetanse i forbindelse med reguleringsplanen og vann og avløp. 

 

• Og ikke minst – takk til alle som bidrar på dugnad! Det har vært godt oppmøte i sesongen. 

 

Hilsen  

Styret i Bleikøya Vel 

Lisa Magnor 


