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LEDER:
Knut Ertresvaag

knut.ertresvaag@gmail.com
Tlf: 95110129

Oksval Vel

NESTLEDER:
Knut Næsje

knnaesje@online.no
Tlf.  90153369

Ursvik Vel

STYREMEDLEMMER:
Søgnhild Østvold

sognhild@gmail.com
Tlf. 92292266
Sjøstrand Vel

Terje Larsen
terlar@live.no
Tlf. 92630095

Hellvikskog vel

Per Hopsø
phopso@online.no

Tlf. 90986842
Bomansvik Vel 

 
Hanne Ree-Lindstad 

Hanne.Ree-Lindstad@
fd.dep.no 

Tlf: 99700343
Berger Vel

Magnus Lorvik 
magnus@morlock.nu 

Tlf: 48883888 
Alværn vel

STYRET  I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2020-2021:

Vi gratulerer - 
Ursvik Vel

Nesoddtangen Vel,
og Hellvikskog Vel

med 100-års jubileum
og  Solåsen Vel med 75-års jubileum!

Comeback som leder i Nesodden Velforbund:

Du finner
også avisen på nettet!

Gå inn på 
fellesveletsavis.no.

Her finner du også tidli-
gere utgitte

utgaver av avisen.

Nesodden Velforbund (NVF) fikk i september valgt inn en ny leder. En vi ikke er helt ukjent med fra 
tidligere. Knut Ertresvaag har nemlig takket ja til å gjøre comeback som leder.

Knut jobber i politiet og har rukket å gifte seg, fått 2 barn og flyttet til Oksval siden han gikk av som 
leder i NVF i 2015. 
Han sier at han som leder vil ha fokus på å videreføre det gode arbeidet velforbundet har gjort, øke 
synligheten av vårt arbeid og være en pådriver for at vi blir en større partiuavhengig maktfaktor på den 
lokale politiske arena.
”Jeg ønsker å bidra til at våre medlemmer opplever økt grad av verdi gjennom medlemskap i NVF, ikke 
bare i form av strøkasser og sand, men også gjennom økt kompetanse på hvordan man drifter og utvikler 
et vel. NVF kan ikke bare assosieres med brøyting og veilys, selv om dette selvfølgelig er viktig for 
mange. Det større bildet handler om infrastruktur, fellesgoder, livskvalitet og forvaltning av de særegen-
heter som nettopp gjør Nesodden til Nesodden. NVF har en helt unik kontakt med Nesoddens innbyg-
gere og det er mellom disse det gode liv skapes”.

Neida de sloss ikke om 
klubba, :) - selv om det 
kan se sånn ut med den nye 
Korona-hilsemåten vi har 
nå for tiden.
Avtroppende leder Terje 
Larsen overrekker gjerne 
klubba til vår nye leder, 
Knut Ertresvaag.

                 Foto: Per Hopsø
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Voksen tilstedeværelse etterlyses!

Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

 Tekst: Knut Ertresvaag, leder i Nesodden Velforbund

I august rapporterte Amta om vold mot bussjåfører på Nesodden. Nesodden Velforbund har også blitt kontaktet av 
bekymrede medlemmer som varsler om det de mener er en økende tendens av vold, trusler og skadeverk. I kombinasjon 
med lite tilstedeværelse av uniformert politi kan dette bli uheldig for Nesoddens visjon «sammen skaper vi det gode liv».

- Det stemmer at vi har hatt to anmeldelser om vold mot 
transportarbeidere, bekrefter Andreas Bjørnteig i Øst-
politidistrikt og politikontakt for Frogn og Nesodden. Her er 
politiet i dialog og jobber sammen med busselskapet. Alle 
anmeldelser for forhold som skjer på Nesodden etterforskes 
av Follo politistasjon som har ansvar for alle de syv Follo-
kommunene. 

Dyster statistikk for skadeverk og trusler.
En gjennomgang av anmeldte saker viser at selv om volds-
statistikken har stått ganske stille det siste året har det vært 
en økning på 33% for trusler (fra 15 til 20 anmeldelser) og 
nesten 65% for skadeverk (fra 31 til 51 anmeldelser). Vi har 
pr. dags dato ikke sett på tilbakeliggende tall for Frogn 
kommune, men ser at antall anmeldte saker det siste året er 
ganske likt som for Nesodden, dette til tross for at Frogn har 
mindre populasjon. 
- Det må presiseres at denne oversikten omfatter alt fra 
mindre til grovt skadeverk og at det selvfølgelig kan fore-
ligge mørketall, sier Bjørnteig. - Vi har kun statistikk fra 
anmeldte forhold. Bjørnteig oppfordrer de som har blitt ut-
satt for skadeverk til å ringe politiet før de begynner å rydde 
på stedet. Da er det lettere for patruljen å gjøre en god kri-
minalteknisk jobb. I tillegg så bør alle tenke på hva de selv 
kan gjøre for å gjøre eiendommen sin mindre sårbar for ska-
deverk. 

Politiet på saken.
- Det er patruljering av uniformert politi på Nesodden, men 
graden av tilstedeværelse avhenger av hvor mange biler som 
er på jobb. Det er et eget patruljeavsnitt som har dedikert 
ansvar for Frogn og Nesodden. Disse samarbeider tett med 
forebyggende enhet, sier Bjørnteig. Både innbyggerne og 
kommunen har bestilt mer synlig og uniformert tilstede-
værelse, derfor har vi fokus på å levere på dette. 
På spørsmål om nærpolitireformen har gitt negative konse-
kvenser for tilstedeværelsen av uniformert politi kan 
Andreas Bjørnteig nyansere dette. 
– Nesodden lensmannskontor ble nedlagt syv år før 
reformen, derimot har reformen ført med seg at vi nå har 
tilgang på mer robuste fagenheter. Dette synes ikke like godt 
som en uniformert bil på veien. Politiet er klar over at vi ikke 
har levert godt nok på synlig tilstedeværelse, men det er et 
mål fra sentralt hold om å styrke dette. Bjørnteig presiserer 
også at det er et fokus å være tilstede og prate med inn-
byggerne «i fredstid», dvs å være tilstede uten at det har 
skjedd noe kriminelt. På den måten får vi kontakt med inn-
byggerne og samtidig viser at vi er her.

Tilstedeværelse forebygger.
På spørsmål om hva vi som sivile kan gjøre for å forebygge 
kriminalitet er politioverbetjenten klar: - Tilstedeværelse er 
nøkkelen. Legg vekk mobiltelefonen og bruk de vinduene 
som dukker opp til å prate med ungdommene deres. La dem 
alltid tørre å komme til dere hvis de har problemer, slik at de 
ikke går med vonde tanker alene. Alkohol blant mindreårige 
er et problem på Nesodden, så her må foreldrene være 
ekstra våkne. Rus og kriminalitet er bare symptomer på at 
noe er galt, men for å komme til årsaken krever det nærhet 
og trygghet. Den største gaven du kan gi til barna dine er 
derfor din aktive tilstedeværelse. 
Bjørnteig oppfordrer alle til å sette av tid til å gjøre hygge-
lige ting med barna sine, og minner om at det å investere tid 
i fritidsaktiviteter er et godt forebyggende tiltak.
- Det kan også være enklere å håndheve grenser hvis de er 
samkjørte med andre foreldre. Et annet tips Bjørnteig gir er å 
ta med ungdommen når reglene skal utformes slik at også de 
får eierskap til dem. Gi kjærlighet og anerkjennelse i 
kombinasjon med grensesetting. Begge deler må være på 
plass for å lykkes.

Prat med hverandre. 
Ellers vil Bjørnteig oppfordre alle til å bli flinkere til å prate 
med hverandre. 
- Ser du en ungdomsgjeng så er det lov å gå bort å hilse 
på dem og høre hvordan det står til. Synlig voksen tilstede-
værelse forebygger kriminalitet. Bli med i de lokale 
natteravnene eller bare gjør deg synlig og tilgjengelig for 
ungdom og unge voksne som er ute på kveldstid. La dem 
se at det er voksne der. Kjeft er ikke greia, sier Bjørnteig. 
Men det å være en tydelig voksen som sier hva som er greit 
og hva som ikke er greit, samtidig som de kanskje får ung-
dommen selv til å tenke over egen adferd er veldig bra. 

Felles ansvar.
Det pågår et løpende tverrfaglig samarbeid mellom politi, 
kommune, foreldre og andre faginstanser med fokus på å 
forebygge. Det er derfor lett å trekke frem det engelskspråk-
lige ordtaket «it takes a village». Før vi avslutter intervjuet 
strekker også Bjørnteig ut lovens lange arm for et møte med 
velforeningene på Nesodden. – Velforbundet er en god måte 
for oss å nå ut til og snakke med mange av Nesoddens inn-
byggere. 
Dette vil Nesodden Velforbund selvfølgelig følge opp.

* Det gjøres oppmerksom på at skribenten også jobber i
politiet.



Nr. 1
okt

2020

3

 -  N
esodden Velforbund

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

Nå er høstmørket her igjen!
Ikke glem å bruke refleks når du går lange veien. Det 
er ikke alle veiene her på Nesodden som er like godt 
opplyst, så vær OBS på at når du går langs den mørk-
lagte veien uten refleks, så ser ikke vi bilister deg! 

- Så siden ingen av oss lyser av oss selv i mørket, så 
vær så snill -

BRUK REFLEKS! 
Vi har ingen sambygdinger å miste.

BRUK REFLEKS!

Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2700 husstander på Nesodden og skal representere  lokalsamfunnet i forhold 
til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i  saker som er av betydning og interesse for de lokale 
velforeningene.

Som medlem blir ditt vel eller veilag en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor 
påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel/veilag er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nærmiljø. Som med-
lem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.

Les mer om medlemsfordelene våre på
nesoddenvelforbund.no/fordeler.html.

Bli medlem i NVF:

Ellers kan du -
• Dra nytte av lokal kunnskap og utveksle erfaringer fra 

andre lokale vel.
• Få støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til  

tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder.
• Dra nytte av gode tilbud og rabatter som NVF forhandler 

frem på vegne av hele organisasjonen.
• Få hjelp til å søke om MVA refusjon. VFO organiserer en 

samlet søknad, på vegne av alle medlemmer som søker.
• Få hjelp til å koordinere saksbehandling og bedre sam-

arbeid med andre i saker av felles interesse for flere vel.
• Bli med på felles organisering av gunstig strøsand-         

bestilling og oppfylling av sandkasser når vinteren står 
for døren.

• Være med og påvirke hvilke saker Nesodden Velforbund 
skal jobbe med.

Som medlem i Nesodden Velforbund blir du også automatisk 
medlem av Vellenes Fellesforbund (VFO), og får dra nytte 
av de medlemsfordelene de kan tilbyr:

 • Forsikringsordninger
 • Juridisk veiledning og råd
 • Rabattordninger
 • Faglig råd og veiledning
 • Velposten
 • Kurs og konferanser
 • Egen nettside
Mer om VFOs medlemsfordeler finner du her: 
velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler

Medlemskontingent i Nesodden Velforbund er for tiden
60,- kr pr vel-medlem.

Pga. Covid19 ble årsmøtet utsatt til september. Alle medlemsvel, æresmedlemmer og politiske partier ble invitert til møtet. 
Møtet ble avholdt med retningslinjer fra kommuneoverlegen. 10 medlemsvel samt 1 politisk parti deltok på møtet. Vi ønsker 
Knut Ertresvaag velkommen som ny leder og takker samtidig avtroppende leder Terje Larsen for innsatsen, og for at han 
steppet inn som leder i mai 2019 i påvente av valgkomitéens videre arbeid.
Terje har ledet styret stødig og sikkert gjennom styremøter i disse Covid19-tider. Han fortsetter som styremedlem i 2 år til.
Vi takker også Torunn Stangeland fra Bomansvik vel, som har sittet som styremdlem siden 2016. Per Hopsø, også han fra 
Bomansvik vel, stepper inn som nytt styremedlem for 1 år. 
Knut Næsje fra Ursvik vel var ikke på valg og blir sittende i styret som nestleder i 1 år til. Søgnhild Østvold fra Sjøstrand vel 
og Hanne Ree Lindstad fra Berger Vel var ikke på valg, og blir sittende som styremedlemmer i 1 år til. En ny representant 
ble valgt inn i valgkomitéen: Yvonne Krøger fra Sjøstrand vel. Arne Lendl fra Nesoddtangen vel blir sittende i 1 år til.

Referat fra årmøtet ligger ute på vår nettside: http://nesoddenvelforbund.no/arsmote.html

Årsmøtet og nytt styre i NVF:
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OBS          HUSK

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikk-
sikkerhetstiltak eller til tiltak som fremmer kultur og 
miljø i velet ditt?
Vi dekker inntil 50% av velets utgifter med et maksbeløp på 
50.000 kr. Send søknad til oss.

Gå inn på våre nettsider og les mer om dette:
nesoddenvelforbund.no/veistotte.html

OJ! Har du glemt....
å sende oss oppdatert medlemsrapport? Vi prøver å holde 
medlemslisten på vår nettside så oppdatert som mulig, men 
da er vi avhengig av ditt vels hjelp! Medlemslisten vår er 
godt besøkt av beboerne på Nesodden, så vi vil anbefale å ha 
så oppdatert kontakt-informasjon her som mulig. Gå inn på 
vår medlemsside: nesoddenvelforbund.no/medlemmer.html 
og sjekk det som står oppført på deres vel. Gi oss en tilba-
kemelding om noe er feil, og send oss eventuelle endringer. 

NVF organiserer fellesbestilling på strøsand i år også! 
Bestillingsfrist: 31. oktober for levering til kommende vinter.
Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle kasser med strøsand. Terje Larsen i styret samkjører som vanlig 
bestillinger av strøsand for våre medlemmer og vi får samme rabatt som tidligere: 25%. 
Du finner «oppskrift» på hvordan du bestiller på våre nettsider: www.nesoddenvelforbund.no/strosand.html

Sandkasser må det enkelte vel besørge selv. Disse kan bl.a kjøpes hos sommer-butikken.no

Bestillingen sendes til: Terje Larsen, e-post; terlar@live.no.
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som skal fylles og navn på vei. HUSK også å sende med kart over område 
med angivelse av hvor kassene befinner seg. Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.

I samarbeid med  Nasjonalbiblioteket, skannes nå alle 
tidligere utgitte utgaver av Fellesvelets avis. 
Tilsammen har vi alle avisene som har blitt gitt ut av Felles-
velets avis siden første utgave kom ut i 1947, og nå skal de 
skanne inn disse for oss. 
Filene gjøres søkbare, slik at man kan søke seg gjennom 
artikler som handler om saker man er interessert i og finne 
historikk om denne.

Digitalisering av gamle utgaver av Fellesvelets avis!
Det skal også lages et saksbasert register som beskriver alle 
artiklenes innhold, slik at det blir lettere å finne detaljer om 
saker som har vært omtalt i avisen vår. 
Vi kan love at det er mye spennende lesestoff for de som er 
interessert i Nesoddens historie!
En liten smakebit kommer her i en sak fra desember 1995.  
Den har belyst en liten og litt morsom intern diskusjon, og 
som har avklart at alle har litt rett... nemlig...:

Skal flertallsformen av vel skrives med med en eller to l-er?
Dette klippet fra desemberutgaven 1995 
av Fellesvelets avis viser at også 
tidliere sekretær har vært opptatt av hvor 
mange L-er vel skal ha i flertallsform. 
Dette er egentlig en morsom liten  intern 
diskusjon som vi i redaksjonen har hatt i 
en del år, så bær over med oss litt, 
- noe må man jo finne på å underholde 
seg med, her man sitter alene på sitt 
hjemmekontor...
Konklusjonen blir vel da, at hvis man 
skriver vel med en L i entall, så må det 
også skrives med en L i flertallsform og 
siden alle våre medlemmer heter vel, 
med en L - vel... - sier jeg ikke mer...
Joda - her går det unna... :) 


