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Nesodden
Velforbund
80 år!

Få med deg denne re-utgivelsen av velavisen!
Du finner oss også som nettavis på fellesveletsavis.no
Nesodden Velforbund ønsker å blåse liv i
Fellesvelets Avis på papir igjen. Responsen på nettavisen var litt laber, og vi
opplevde at vi mistet litt kontakten med
våre medlems-vel.
Utfordringene med en papiravis er ofte
kostnader og vi har derfor inngått en
avtale om å gjøre dette som en del av
Foreningsnytt med noen korte innlegg
fra oss i styret, eller andre som har noe
på hjertet. Vi håper at medlemmer og beboere på Nesodden setter pris på dette.
Artiklene her vil også ligge på nettavisen
vår og på Facebook.
Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og
kommenter dersom du har synspunkter!

Leder i Nesodden Velforbund,
Trond Erik Bergersen
Foto: Mathilde Nicoline Bergersen

Ledermøter i Nesodden Velforbund:
Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker
å være mere synlige. I dag er det to arenaer for dette; årsmøtet i Nesodden Velforbund og velforbundets
deltagelse på de enkelte vels styremøter.
NVF opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker.
Hvordan skal vi vite hvor aktuell saken er for velene våre?
Hva om vi brukte tid sammen på å finne fellestrekkene?
Vi ser for oss at alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF) kan møte et par ganger i året
for å snakke sammen om hva man er fornøyd med, hva av saker som aktivt må jobbes med og hva som
kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle hverandres erfaringer via vårt felles samlingspunkt
(NVF) til dialog, arbeid og for å styrke det positive samarbeidet oss imellom. Med et tettere samarbeid
mellom velene og Nesodden Velforbund vil det også resultere i at vi kan stå sterkere sammen i
kommunikasjonen med kommunen.
Vi i styret kaller derfor inn til et møte med alle ledere for velene på Nesodden,

onsdag 19. oktober kl. 18.15 – 20.15 på Tangenten.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

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

Sagafest på Bomansvik
Tekst: Torunn Stangeland
Foto: Per Hopsø

- Nesodden Velforbund

Tradisjonen tro arrangerte Bomansvik Vel, Sagafest første
lørdagen i august. Det var mange aktiviteter for barn og
voksne; ballkast på boks, pilkast, luftgeværskyting for de
voksne, ballongdans for barna, tombola, åresalg og utlodning. Allsang ble ledet av lokale trubadurer fra scenen. Det
var salg av kaffe og vafler. Grillene ble tent kl 18, og mellom 50 og 70 store og små koste seg sammen denne varme
augustkvelden.
Ballkast på blink og boks var også populært!

Allsang fra scenen ledet av lokale trubadurer.

Det regnet under dugnaden lørdag formiddag, men en dyktig
dugnadsgjeng fikk alt på plass!

Kaffe, vafler og en prat!
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Det er ikke så mange som har tombola lenger, og det var
veldig populært!

Grillene ble tent kl 18. Fint å treffes til aktivitet og måltid en
sensommerkveld!

Blylagets historie i korte trekk.
Av Harald Opsand
Foto: Lars Grimsgaard
Mange av velene på Nesodden ble stiftet i årene etter det
forrige århundreskiftet. Dette blir gjerne behørig feiret
med forskjellige arrangementer. I år var det Blylaget vel
som fylte 100 år.

Nesodden kirke er i fra 1180 og kirkevei ifra Haslum og til
kirken er vel noe yngre. Dette finnes på kart fra ca. 1800
(ridevei/kløv). Fra 1666 – 1700 ble Blylaget nevnt i dokumenter. I nyere tid så antar man at den første bosetning i
Blylaget ca. 1661.
De gårdene som hadde mest betydning for Blylaget er Nedre
Grøstad, Nordre Krange, Mellom Hasle (Nesodden) og Haslum (Frogn). De første husene i Blylagområdet er Haslum,
Blylaget, Blylaget sør og nord, Grøstadbråten (1788). Ellers
så er det gamlebygget på Nord Krange og Brenningen. Gårdene har videre blitt oppdelt gjennom generasjonene.
Hva navnet Blylaget kommer fra diskuteres det ennå; Bløilaget, Brølaget, Blæja, Blølauget etc; navnet kan ha kommet
fra undervannsbløye eller fra blogging (tappe blod av fisk)
Det er flere som har skrevet om Blylaget og Nesoddens

Blylaget Velhus.

Mer om jubileet i neste utgave
av velavisen!

historie, bland annet H. Berner, Karl J. Bjerklund, Harald
Lorentzen, Stein Turtumøygard; her kan man finne mange
historier og nedtegninger som har vert gjort gjennom århundrene.
Eksempelvis:
Stedet Blylaget var gjestgiveri, fiskeplass og overfart til
Oppegård. I 1809 var besetningen: 1 hest, 2 kuer, 1 gris, 1
sau og en Seilbåt med tilbehør.
Ingeborg Spurkeland med mann drev isforretning før 1882.
Krystalldammen antas bygd i tiden 1865 – 1873 som is og
krepsedam, siden også ørret. Blylagdammen ble bygd ca.
1878 – 1880.
Carl Frølich var de første med telefon i Nesodden Telefonselskap. I 1902 var det 33 abonnenter hvorav 7 fra Blylaget.
Bøndene sendte melk med båtene. Den nye Blylagveien
1877 – 1881. Tidligere kjerreveier var til Grøstad-gårdene:
Korketrekkeren, Karl Pedersens vei og opp Grøstadkleiva.
Bygningen Slottet kom i fra Trondheimsveien 2 på en flåte
og til Blylaget i 1901.

- Nesodden Velforbund

Blylaget er en gammel plass. Det er funnet skålgroper på
Øvre Grøstad. Det er funnet Steinøks på Nordre Krange og
Haslum område. 100 meter syd for Blylagdammen er det
funnet en boplass nedtegnet for ca. 5000 år siden, også med
tilknytning til Landbruk. Alle gårdene ved Hasleveien/Krangeveien og Fundingrudveien er minst 1000 år gamle. Enkelte hele 4000 år gamle.

Vi gratulerer
Blylaget Vel som feirer
100-års jubileum i år!

Første faste skole på Nesodden var Jaer skole fra 1830.
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Brøyting og veilys
Tekst: Trond Erik Bergersen
Foto: Grethe Marie Belboe
Nesodden Velforbund er i dialog med
kommunen gjennom en arbeidsgruppe
for veilys med formål å legge til rette
for at veilagene skal kunne overta drift
og vedlikehold av veilys i private veier.
Vi har vært i et par møter. Vel og veilag
oppfordres til å kontakte Velforbundet
om de har kommentarer.

- Nesodden Velforbund

Velforbundets hovedmål er at kommunen fortsetter drift og vedlikehold av
veilys i hele kommunen, likt for alle
uansett hvor du bor. Uansett mener velforbundet det er noen forutsetninger for
at private veilag kan overta eierskap og
ansvar for veilysanlegg.
Nesodden Velforbund har fremdeles
noen spørsmål vi ønsker svar på, for
eksempel mener vi at avtalen som ble
inngått ved salg ev e-verket vil belyse
eierforhold og vedlikeholdsansvar.
Nesodden Velforbund jobber for at en
del forhold må være på plass før eierskap for veilysanlegg eventuelt kan
overføres til veilagene. Dersom vel og
veilag har stått som eier i alle år, har de
ikke vært klar over dette. Vedlikeholdet har alltid vært gjennomført i kom-

munens regi. Det er derfor rimelig at
etterslep av vedlikehold gjennomføres
før eventuell overføring til veilagene.
Det komplette anlegget som det er meningen at veilagene skal overtas ansvar
for, dvs. stolper (som ikke eies av nettleverandør), ledninger og lysarmatur,
må være av en kvalitet som gir lang forventet levetid. Armaturer må ha LEDlys eller være klargjort for dette, dvs. at
ved neste pæreskift kan monteres ledpærer. Måler for strømforbruk må være
montert og satt i drift. Vi mener det er
rimelig at dette uansett er på plass før
en overtakelse kan være aktuelt.

veier. «Lilla» private veier er et begrep
fra Hovedplan for vei og omfatter veier
som er regulert til offentlig vei, men
foreløpig ikke er tilfredsstillende opparbeidet for å bli overdratt til kommunal vei. Nesodden Velforbund mener
fremdeles at all brøyting burde vært lik
for alle innbyggere, dvs. at kommunen
står for brøyting av alle veier. Vi venter i spenning på resultatet av anbudsrunden.

Nesodden Velforbund kan ikke pålegge
veilag å følge avtaler som er inngått
mellom velforbundet og kommunen,
men vil anbefale dette ovenfor vel og
veilag. Hvis en avtale er nødvendig, må
denne inngås mellom kommunen og de
enkelte veilag.
Brøyting er allerede overført til veilagene. Den ordningen som har vært de
siste to årene ikke har vært tilfredsstillende fra kommunens side. En ny anbudsrunde er forventet å endre dette
for å få en enklere praksis til en lavere
kostnad. Rådmannen foreslår at anskaffelsen skal gjelde kommunale veier og
plasser samt opsjon på «lilla» private

OBS
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Gjennom medlemsskap i Nesodden Velforbund (NVF) har
du også automatisk medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). VFO er en demokratisk og landsomfattende
paraplyorganisasjon for velforeninger og andre nærområde-foreninger i Norge. VFO er et talerør for velarbeidet
og byr på mange relevante fordeler for deres medlemmer.
Medlemsfordeler:
• Forsikringsordninger*
• Juridisk veiledning og råd
• MVA refusjon
• Rabattordninger
• Faglig råd og veiledning
• Velposten
• Kurs og konferanser
• Egne nettsider
• StyreWeb
Finn ut og les om VFO på deres egen nettside:
www.velnett.no eller på Facebook.
* Ansvars-og ulykkesforsikring i forbindelse med dugnadsarbeid i regi av velene - se også egen informasjon om tema
på www.velnet.no.

HUSK

STRØSAND:
Åh jada! - det kommer garantert snø og is i år også...
NVF organiserer fellesbestilling!
Bestillingsfrist: 15. oktober for levering til kommende
vinter. Bestillingen sendes til:
Terje Larsen i styret, 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.
Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle
kasser med strøsand. Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.
HUSK Å SEND OSS SISTE OPPDATERINGER
OM VELET DITT!
Har velet skiftet styre? Ny adresse, telefonnummer,
e-mailadresse, eller har dere opprettet en ny webside?
Det er viktig at vi i Velforbundet får disse oppdateringene!
Så send oss informasjonen, så vi får oppdatert våre lister og
lagt ut linker på nettsiden vår.
Send oppdateringene på mail til:
kontakt@nesoddenvelforbund.no

