MØTEREFERAT
STYREMØTE
Dato:
5. mars 2009
Referent: Hans-Jürgen
Deltakere: Espen, Leif, Janne, Jeanette
Fordeling: Deltakere + resten av styret og medlemmer av bryggekomitéen, nettsiden
Saksliste:
1. Norges Velforbund, Landsmøte i Tønsberg
2. Parkering i Saltverksgaten
3. Esso
4. Nytt om Vallø Havn
5. Lekeplassen
6. Planlegging av årsmøtet
7. Eventuelt
Før møte sendte Martin, som var forhindret i å delta, sine innspill pr. e-post.
Id Sak
1 Norges Velforbund, Landsmøte i Tønsberg
Norges Velforbund skal arrangere sitt Landsmøtet i Tønsberg 27.-26. april
2009 og har invitert oss til å delta. Ingen i styret ønsker / har anledning til å
delta på Landsmøtet.
2 Parkering i Saltverksgaten
Styret har mottatt diverse henvendelser fra beboere i Saltverksgaten
vedr. parkering av biler i gaten. Det ble sendt ut et rundskriv til beboerne
i Saltverksgaten med henstilling om å holde veien fri for parkerte biler.
Saken ble diskutert i styret og følgende ble besluttet:
Styret kontakter TK vedr. skilting av snuplass innerst i Saltverksgaten.
Samtidig ber styret TK om bedre brøyting av veien. Tidligere år ble veien brøytet tvers gjennom mens betongblokkene som sperrer veien om
sommeren ble fjernet. I år ble det liggende en stor snøhaug i enden av
veien.
3 ESSO
Det ble noen oppslag i Tønsbergs Blad i januar om forurensningene på
Essos området på Vallø. Som en følge av dette, inviterte Esso til et møte
om saken. Martin deltok på møtet og hans referat er gjengitt nedenfor:
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Status vedr. område på ESSO info:
Forurensing:
Esso har søkt SFT om 1 års utsettelse på etablering av spuntvegg (som
skal hindre utsig av olje mot sjøen for å utrede alternative løsninger).
Esso erkjenner at det kan forekomme oljefilm på vannet på varme dager
utenfor syrebekdeponiet. Dette kommer ifølge ESSO fra bunnen og vil
ikke hindres av spuntveggen.
Syrebek deponiet må få en egen løsning i tillegg til spuntveggen som
planlegges rundt øya. SFT ønsker ikke inkapling (sarkofagløsning) som
Vallø – et tidligere industrirede, nå et attraktivt sted å bo ved Oslofjorden
Besøk oss på: www.vallo.no
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en varig løsning. Pt finnes ikke tilgjengelig teknologi for å håndtere de
forurensede massene, men Esso må før eller senere rydde opp. I tillegg
til grunnforurensingen på land anslår Esso at et område på 40 mål ut i
sjøen er forurenset med syrebek.
Havn:
Esso er blitt kjent med at kommunen ønsker å kjøpe området for havnebruk.
Esso har ingen planer om salg nå. Slik jeg forstår det skyldes dette dels
forurensingssituasjonen og dels områdets potensielle verdi når forurensingsproblemet er løst.
Esso er i utgangspunktet ikke positive til kommunens havneplaner men
vil behandle evt. henvendelser på en seriøs måte hvis disse skulle komme. Esso var også åpne for å diskutere lokalisering av havn til Slagentangen.
Martins kommentar: Kjøp/ekspropriasjon av ESSOs område på Vallø vil
trolig bli svært dyrt for kommunen. I tillegg vil de måtte bære reguleringskostnadene og kostnadene med bedring av infrastruktur. Personlig
tror jeg det blir konklusjonen av kommunens videre utredningsarbeid.
Tilgang til Essos område:
Martin fremmet Vellets ønske om allmenn tilgang til ytre del av Vallø.
Esso var ikke positive til dette og hevdet området var avsatt til industriområde.
Martin fremhevet vellets syn om at allemannsretten måtte gjelde og at
området de facto ikke er noe industriområdet. Eneste næringsvirksomhet
som har vært på området de siste 10 årene har vært utmarksbeite for
kyr. Vellet mener det bør finnes en løsning hvor offentlig tilgang kun
begrenses til områder med forurensing i dagen.
4 Nytt om Vallø Havn
Info
Styret har vært i kontakt med havnesjefen Per Svennar i desember i fjor
og fått opplyst at det ikke var noe nytt i saken siden i sommer. Se forøvrig Martins referat i forrige punkt.
Styret har besluttet å ikke foreta seg noe nå, men vil følge den videre
utvikling i saken nøye.
5 Lekeplassen
Info
Espen har gitt følgende redegjørelse om status og fremdrift:
Lekeplassen ble satt opp på dugnad i høst. Det var ok oppmøte, men pga
lite oppmøte en dag, måtte vi ha tre dugnader. Jeg har fått forsikringer
om at flere stiller og prioriterer neste dugnad.
Vi har fått inn 7000 kr fra Tau til lekeplassen. Prosjektgruppen vil starte
innsamling av flere midler denne måneden.
Vi får ca 40 000,- fra kommunen, samt et par tusen til nye fotballmål på
fotballbanen. Vår saksbehandler har ikke behandlet saken vår, men har
lovet at den skal være ferdig innen våren kommer. Da kan vi kjøpe inn
flere apparater, som skal monteres på dugnad, og hvor Bydrift skal grave
og fundamentere apparatene. Håper å ha dette klart innen mai, da vi vet
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at mai og juni ofte er travle måneder.
Planen er da at en hinderløype og et klatreapparat skal monteres. Når
dette er gjort anser vi for prosjektet fullført.
6 Planlegging av årsmøtet
Info
Datoen for årsmøtet ble fastsatt til onsdag, 1. april 2009. Leif presenterte
forslag til årsregnskap og budsjett for 2009 som skal behandles på årsmøtet. Martin har reservert bedehuset og Thor-Arne har skrevet innkallingen som Janne og Jeanette har fordelt til alle husstander.
7 Eventuelt
Info
Det kom en henvendelse til Vellet om å bistå i tilrettelegging av utbedringer for tilkomst til pipene på husene i Saltverksgaten etter pålegg fra
feieren. Styret anser ikke dette for å være en oppgave for vellet og vil i
stedet oppfordre forslagsstilleren til selv å ta initiativet til et koordinert
opplegg.
Styret har mottatt en henvendelse fra Ulvika og Bogen Vel vedr. kollektivtrafikken med bussrute 115 til Vallø. Denne ruten ble for en tid siden
lagt om og kjøres nå t/r via Bogen, Klopp, Husvik og Nes. Vi har dermed mistet forbindelsen til Tolvsrød.
Ulvika og Bogen Vel har tatt denne saken opp skriftlig med Vestviken
uten å få gehør for det og bedt om vår støtte.
Styret vil sende et brev til Vestviken og be om at ruten flyttes tilbake til
den tidligere trasen om Tolvsrød.
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