Årsberetning 2015
Dette arbeider vi for i Bygdø Vel
Sykkelvei
Allmenn tilgjengelighet
Idretten
Ungdomsklubben
Skøytebane
Lekeplass på Huk
Trafikkbildet
Vakre fellesområder

Bygdøhus
Bygdøy Tennisklubb har et fortsatt ønske om å utvide boblehallen
til dobbelstørrelse. Bygdø vel stemte mot forslaget på Stiftelsens
Bygdøhus styremøte i 2014 da det behandlet saken. Kommunen
avslo søknaden i 2014. Bygdø Vel er informert om at Bygdøy
Tennisklubb jobber videre med planer om ny boblehall, men er
ikke kjent med at det er inngitt ny søknad til plan- og bygningsetaten. Styret i Bygdø Vel forholder seg således til styrebehandlingen av 2014 inntil det eventuelt kommer en ny sak til uttalelse.
Ved ethvert tiltak i tilknytning til Bygdøhus som forelegges
Bygdø Vel til uttalelse, vil styret gi dette en helhetlig vurdering,
der det blant annet vil tas hensyn til omgivelsene, avstand til vei
og høyde og sikthøyder, samt øvrige brukere av Bygdøyhus.
Styret i Bygdø Vel har blitt holdt orientert om saken rundt muren
ved fotballbanen, og forsetter å følge opp saken.

Årsmeldingen for Bygdø Vel distribueres til alle husstander på
Bygdøy. Den som tegner medlemskap er med på å støtte ulike
prosjekter i vårt lokalmiljø.
Det står i Bygdø Vels vedtekter §1 at formålet «er å virke til beste
for Bygdøy og til fremme av medlemmenes interesser på Bygdøy».
Det er et oppdrag med mange muligheter og få begrensninger!
Andre aktører har sitt politiske og administrative ansvar overfor
Bygdøy og dens beboere. Velet fungerer vekselsvis som idéskaper, pådriver og vaktbikkje.
Styret i Bygdø Vel får henvendelser om sykkelveier, trange fortau, dårlige stier, skjemmende innretninger. Og vi får forslag om
gode innretninger som benker på strategiske steder.
Styret i velet henvender seg til kommunene i mange av disse sakene, og der går tingene sin egen gang.
Sykkelvei
Bygdø Vel har arbeidet for sykkelvei på Bygdøy i lengre tid – i
2015 ble de første merkene plassert ut, og det ble klart at sykkelveien var i ferd med å forlate planleggingsstadiet. Forventet byggestart er høsten 2016, med en forventet byggetid på 2 år
Vikingstidsmuseet
I tilknytning til Bygdø Vels årsmøte holdt Statsbygg en presentasjon av planer om nytt Vikingstidsmuseum, et prosjekt som vil få
store konsekvenser for Bygdøy. Resultatet av arkitektkonkurransen er i skrivende stund ikke offentliggjort, og det skal bli spennende å følge dette fremover. Bygdøy vil få en "oppgradert" severdighet, med omgjøring av Vikingskipshuset til Vikingtidsmuseum, med til sammen 13,000m2 BTA. Men, det vil også få konsekvenser i form av økt trafikk og turisme.

Huk Aveny
Styret i Bygdø Vel har besluttet å ikke plante tulipanløk i midtrabatten i Huk Aveny. Erfaring har vist at tulipanene ødelegges av
biler som grunnet parkering av større biler/båthengere i Huk Aveny er nødt til å kjøre i midtrabatten.
Regnskap
Regnskapet er revidert og funnet i orden. Det ble i 2015 et overskudd på kr. 33 645,23-. Det legges til egenkapitalen.
Bli medlem i Bygdø Vel
Vi oppfordrer flere av Bygdøys beboere til å bli medlem i Bygdø
Vel og slik støtte lokalt initiativ til gode blant annet for idretten,
ungdomsklubb, sykkelvei og skiløyper!
Se våre hjemmesider www.bygdovel.no eller send mail til bygdovel@gmail.com.
Ellen Teresa Heyerdahl

Leder Bygdø Vel

Huk
I løpet av 2015 er den gamle barnehagen revet på Huk. Bygdø
vel ser verdien av positive aktiviteter for besøkende. En oppgradering av badetrappene i regi av Bygdøy Lions er på "trappene"
og Bygdø Vel vil arbeide videre med ideer for tilrettelegging av
aktiviteter på Huk.
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