Sprenging ut20l6.Etter 2016 vil vi ikke merke mye til det. Ferdig 2020.
Etter bekymringer fra naboer (Øystein Larsen i det rosa huset) har de midlertidig unngått å bygge tunnelen som
skulle gått ut på Mosseveien ved bomstasjonen ved å bruke'Havneveien. Jobber med å få dette som en
permanent ordning (må bli godkjent av Havna).
Full fart på sprenging med fullt volum begyrner først nå: Opptil 7 salver pr. dag, ca. 70 lastebillass pr dag i
gjennomsnitt (ca 25 lass per sprenging).
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Kilde: Jan Kopperstad,

prosjektleder.
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Frednins av Ormsund leir
Klausen refererte framøte med Oslo Havn ved Kathrin Perdersen, sjef eiendom og Åsa Nes i november hvor de
var negative til velets positive holdning til fredningen. Norsk Folkehjelp har ffitt midler av bydelen og ny
kontrakt for ett år. Oslo Havn trodde dette kunne bli to år. Oslo Havn vil fortsette å protestere mot fredning og
det antas at det vil ta en god stund for dette er avklart. Velet vil bli holdt informert.
Oslo Havn har startet og vil fortsette med å etablere parkanlegg frem til ca 2020 mellom havna og
Ormsundveien, hvor de starter i syd og arbeider seg nordover til området hvor Båtmotoren ligger i dag. Velet vil

bli invitert med til

å være med å utvikle området.
Barnehagen har fått utvidet midlertidig dispensasjon
31.12.2017

til å drive Nedre Bekkelaget Bamehage der den er til

.

Kari Mjøset oppfordret velet og arbeidsgruppa til

å utarbeide et

forslag til bruksendring-og reguleringsplan for

området sammen med bydelen.
Rivesak Fisker Swersens vei
Resnskao

Frid Hjelde: <<Renter overført pr 31.12.13:205> skulle stått på en linje og ikke
Regnskapet for2014 ble godkjent.

2. Men

summen stemmer.

Diverse
Ragnvald Hansen ønsket som ifior, at velets representant til AS Bekkelaget Sportsplass, Einar Otterbeck, også
ble nevnt i årsberetning. Velet er aksjonær i AS Bekkelaget Sportsplass og har l-en representant i styret.

3.0: Innkomne saker
Ingen
4.0: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble godkjent. Styret for 201 5 består av
Gunn von Trepka, leder, velges for 1 år
Sjur Haustveit, styremedlem/kasserer, ikke på valg, ett år igjen
Magne Vik, styremedlem, på valg, gjenvelges for I år
Pål Huseth, styremedlem, på valg, velges for 2 år
Sidsel Rognerud, styremedlem, på valg, velges for 2 år
Mikael Nyberg, vara,på valg, velges for 2 år
Thorbjørn Labråten, vara,på valg, velges for 2 2r
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Revisor: Frid Hjelde gjenvalgt

Nedre Bekkelaget, desember 2014

lausen, referent

Else Martol Hansen
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