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Fra velforbundet

Eva jantunen –
vår dame i norges
velforbund

I

snart et år har Eva Jantunen vært
Norges Velforbunds (NVF) fylkeskontakt i Akershus. Hun er også
medlem av representantskapet som
består av en fylkeskontakt fra hvert fylke.
Oppgaven er formidabel og innebærer at
Jantunen skal ha kontakt med foreningene i Akershus’ 22 kommuner, og formidle
NVFs formål, politikk og målsetninger.
Hun skal arbeide for å få flere medlemsforeninger med, har ansvar for å sette
mål for medlemsutviklingen og utarbeide
forslag til årlige virksomhets- og aktivitetsplaner.
Fylkeskontakten skal også bidra til at
prosjekter og tiltak innenfor fylket frem-

mer velforeningene og NVFs interesse.
Som for eksempel forsikringen som man
kan få gjennom medlemskap.
Forsikringen fanger opp både ulykkesog ansvarsforsikring.
Det ikke mange tenker
over, er at den såkalte
HMS-forskriften (helse,
miljø og sikkerhet) også
gjelder frivillige organisasjoner.
Derfor kan en frivillig organisasjon som
for eksempel arrangerer
dugnad, komme i et ansvarsforhold dersom ulykken skulle være ute.

«Jantunen skal
ha kontakt med
foreningene
i Akershus’ 22
kommuner»

Nesodden Velforbund skal gi områdeforeningene råd i arbeidet med
samfunns- og stedsutvikling, og er Norges Velforbunds forlengede arm
inn i lokalmiljøet. De lokale velenes oppgaver er alt fra de nære, synlige
tingene, som å sørge for sand i strøsandkassene, til det å se til at
byggemeldingene følger reguleringsplanen for området.
Alle medlemmer er forsikret i tilfelle skade under dugnad.
Andre goder er juridisk ekspertise, spesialkompetanse på miljøområder
(radon, bevaring av artsmangfold m.m.) og økonomisk støtte til
strøsand og veilys. Velforbundet jobber hele tiden med nye tilbud,
og tar gjerne imot innspill fra de lokale foreningene.

Styret i Nesodden Velforbund 2007–2008
Leder:
Eva Jantunen
Kvistmyrveien 12
1458 Fjellstrand
tlf: 66 91 09 89
og 22 29 23 96
mobil: 924 31 523
epost: evaj@dolphinics.no
Nestleder:
Freddie Røed
Lerkeveien 35
1450 Nesoddtangen
mobil: 922 13 262
epost: froed@online.no
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Merete Halvari Rinde
Hovdens vei 7
1450 Nesoddtangen
tlf: 66 91 10 00
mobil: 911 46 134
epost: merete-halvari.
rinde@telenor.com

Tony Sheehan
Blåbærstien 35 D
1450 Nesoddtangen
tlf. 95 91 99 31
epost: sheehan@online.no
Thomas Hartung,
Trollveien 65
1450 Nesoddtangen
mobil 957 60 099
epost: 69.thomas@gmail.com
Ida Grjotheim
Granåsveien 12
1458 Fjellstrand
tlf: 674 17 067
og 944 00 504
epost: ida@grjotheim.no
Ellen Larsen
Blåbærstien 35 B
1450 Nesoddtangen
tlf: 959 40 266
epost: ellen@translators.no

Med et medlemskap i Nesodden
Velforbund eller Norges Velforbund
sikrer vi oss mot dette og oppnår også
mange andre fordeler, som opplæring
i lekestativ, juridisk
bistand, opplæring i å
danne velforeninger og
mange andre ting.
Eva Jantunen har
tidligere sittet i Norges
Velforbunds styre og
satt i NVFs IT- og informasjonskomité for 11
år siden. Nå gleder hun
seg over å samarbeide med tidligere venner og bekjente.

Odd-Petter Fylling
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 30 92
mobil 411 42 020
epost: odd@to-be.no
Per Otto Svendsen
Chr. Bjønnes vei 16,
1450. Nesoddtangen
mobil 928 81 303
epost: pos@uqp.no

f
Sekretariat:
Nesodden
Velforbund
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen
tlf. 906 71 449
epost: nesodden.velf@c2i.net
Bankgiro: 1720 07 06781
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Forsiden
viser leder i Bjørnelia vel,
Marianne Ellingstad, i
veien som har samme
navn som velet: Bjørnelia.
Bak henne er utsikt til
nabovelet, Bjørneskrenten. Ute i fjorden ses tre
av Steilene: Storsteila,
Knerten og Fyrsteila. Les
mer om dette velet på side
8 og 9.
Foto: Ann-Turi Ford

En lærerik sak går mot slutten

N

oen saker opptar oss lenger
enn andre. En slik lang sak
går nå mot slutten. I alle fall
håper jeg det.
Nesodden kommunestyre har vedtatt å oppheve reguleringsplanen for
dypvannsdeponiet ved Malmøykalven,
begrunnet med at det har vist seg å
være stor risiko for betydelig utlekking
av forurensninger, at forutsetningene
dermed er grunnleggende endret fra da
reguleringsplanen ble vedtatt i 2005,
og at «føre var»-prinsippet tilsier at
området ikke bør brukes til formålet det
ble regulert for. I tillegg kreves det at
Miljøverndepartementet
/SFT sørger for deponeringsstans nå.
Opphevelsesvedtaket
var enstemmig. Rett nok
var det et mindretall
som ikke ville stå bak
begrunnelsen og kravet
om stans nå, men altså
enighet om selve opphevelsen.
Hvilke umiddelbare følger kommunens vedtak får, er ikke helt klart. Både
Miljøverndepartementet og andre har
slått fast at deponeringen kan fortsette
selv om reguleringen er opphevet. Slik

er loven. På den annen side er det ikke
opplagt at dette gjelder dersom forutsetningene er brutt. Dermed blir det
nok fremdeles tautrekking.
Nå tror jeg uansett det går mot slutten
for sjødeponeringen. Det er for mye som
taler mot denne metoden nå. SFT har nå
vedgått at det spres slam ut av deponiet.
Omtrent samtidig med kommunestyremøtet ble det kjent at de har anmeldt
Oslo Havn. SFT vil fremdeles ikke vedgå
at dette har noen miljøbetydning, men
de skjønte vel at de måtte på banen – på
riktig halvdel – før det rakner for alvor.
Jeg skrev om denne saken for et år
siden. Da skrev jeg at
jeg i sin tid tvilte meg
fram beslutningen om å
si nei til deponiet. Jeg
mente det var for stor
usikkerhet. Dette var et
eksperiment, i Norges
tettest befolkede og i
særklasse mest brukte
fjord. Det var for mange
ubesvarte spørsmål; for
mange spørsmål som ikke var stilt, men
som fremtiden kunne reise.
Så har det vist seg – og jeg tror jeg
tar sjansen på å slå det fast nå – at det
dessverre ble nettopp slik: Trolig var det

«Dette var et
eksperiment, i
Norges tettest
befolkede og i
særklasse mest
brukte fjord.»

nettopp det man ikke tenkte på som ble
problemet.
Hele prosjektet forutsatte at slammet
legger seg på bunnen, og bare stiger få
meter opp ved deponering. Spredning
kunne dermed bare skje ved at strømmen rev løs slam, som da ville gå sideveis
ut fra deponiet. Og der nede er strømmen svak, så det var jo ikke sannsynlig
at det ville bli noen særlig spredning. I
tillegg hadde man et overvåkningsprogram som skulle avdekke dette.
Men så var det nok ikke slik likevel.
Mye tyder på at slammet spres oppover,
stikk i strid med det ekspertene trodde.
Da stiger det opp til områder der strømmen er sterkere. Der kan det forsvinne
uten at overvåkningsprogrammet fanger det opp. Bellona påpekte dette allerede i 2005, men man ville ikke høre. Og
nå foreligger det tall som viser at det er
mange titusener av kubikkmeter med
forurenset slam som ikke kan gjøres
rede for.
Denne saken bør være til lærdom for
riktig mange.

Fra kommunen

Ord fra ordføreren:

Med beste hilsen
Christian Hintze Holm
ordfører

Kommentar fra kultursjefen:

Takk for de gode hjelperne

N

esodden bibliotek åpnet sin
lokalhistoriske samling tirsdag 5.februar i år. Åpningen
er et resultat av godt samarbeid mellom Nesodden historielag og
Nesodden bibliotek. Som kultursjef har
det vært artig å erfare at åpningen av
den lokalhistoriske samlingen blant annet har medført at biblioteket besøkes
av mennesker som ikke har besøkt oss
tidligere.
På tirsdager har biblioteket dette tilbudet denne våren: Harald Lorentzen sitter
og veilede deg i for eksempel slektsforskning på data. Harald Lorentzen vet det
meste om Nesodden og det han ikke vet
kan dere sammen finne ut av ved å foreta

dypdykk i samlingen vår, på mikrofilm,
mikrokort eller i boks form.
Samlingen vår er ennå ufullstendig,
men vi har startet et viktig arbeid.
Bibliotekets
daglige
møter med publikum,
gjør også at vi får innspill på hvordan den
lokalhistoriske samlingen bør utvikles videre.
Skoleklassebesøkene
fra Berger skole, har for
eksempel ført til at personalet på biblioteket har fått nye ideer til hvordan samlingen kan gjøres enda mer utbytterik
for målgruppen barn og unge.
Takk for fantastisk flott samarbeid til

Nesodden historielag. Uten dere, ingen
lokalsamling. Og stor takk til den privatpersonen som gikk inn på Finn.no
og skaffet oss det mikrofilmapparatet
vi så sårt trengte! Du
ønsket å være anonym,
så dette er min form å få
takket deg på: folk som
deg gjør det morsomt å
jobbe innenfor kulturfeltet, til tross for at vi
har knappe økonomiske
ressurser får vi påminnelser hver dag om
at bare entusiasmen og visjonen holdes
høyt, så kommer de gode hjelperne en i
møte. Takk!
Kultursjef Marit Mellem

«Fruktbart samarbeid mellom
kommune og
historielag!»

Nr 1
mars
2008



Annonser

Et av Østlandets største hagemøbelutsalg
– enormt utvalg til riktige priser!

Lindos uttrekksbord 4 Andy posisjonsstoler finnes i 4 farger. Kr. 9900,-

Uttrekksbord aluminium/glass 4 posisjonsstoler aluminium kr. 2490,-

Vi fører også Hartmann-produkter.
Mahatten. Finnes i sort og brun mix.
Komplett gruppe Kr. 6900,-

Agadir
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Vestby: Hødgaveien 4, 1540
VESTBY tlf: 414 87 397

Magda. Finnes i 3 farger.

Ski: Oppegårdveien 2, 1400
SKI tlf: 64 87 74 00

Fredrikstad: Dikeveien, 1661
FREDRIKSTAD tlf: 69 35 29 00

E-post: post@classicmobler.no
web: www.classicmobler.no

F

rivillighetssentralen på Nesodden strever fortsatt med sine
økonomiske rammer. Styret er i
kontakt med kommunen og tror
på en løsning.
Nå frykter de at 2008 likevel ikke blir
som de håpet. Styret har blant annet
bestemt at volontørprosjektene (hvor
europeiske ungdommer tilbringer et
år på Nesodden med å hjelpe til med
sentralens arbeid) skal ha minst ett år
pause. Dermed blir det ingen nye volontører til sommeren.
Dette får igjen konsekvenser for en
lang rekke av Frivillighetssentalens aktiviteter – som Senior-IT, støtte i SFO
og skole, leksehjelp, skolepatrulje, tysk
samtalegruppe og kaféhjelp på Ekelund.
Daglig leder Eli Gullien skriver i
«Friposten» at det da ikke er lett å starte
nye prosjekter, når budsjettet ikke en
gang gir rom for de aktivitetene som
allerede er i drift. Hun håper at 2008 er
et unntaksår og håper på ny giv 2009.

Viktig
å huske!

G

Representant-

skapsmøtet
14. mai kl. 18.15

på Samfunnshuset
Foredragsholder er Jeanette Grønli,
tittel: «Hva kan gjøres med iberiasneglen»
Kontingenten forfaller 30. april hvert
år. Oppdater Velforbundet om endringer i styrets sammensetning. Korrekte
medlemslister sikrer at forsikringskontingenten til Norges Velforbund blir
riktig, at medlemmer som ikke bor på
Nesodden får riktig informasjon og at
alle får medlemstilbud.
Søknad om 50 prosent refusjon ved kjøp av
veilys kan sendes hele året.
Veidekksmateriell fra Franzefoss skal bestilles hos Torstein Bakmand tlf. 66 91 28 53
eller mobil 94 21 03 78. Franzefoss har gjort
avtale med Torstein Bakmand om dette.

Velforbundets
nye sekretær

V

elforbundet har ansatt en ny
sekretær etter Jorun Møller.
Hun heter Lian Elisabeth
Kirksæther (bildet) og er nå
foreningenes kontaktperson. Hun tilhører Solbergskogen vel. Se hvordan du
kommer i kontakt med henne på side 2.

E
?

Etterlyst: Bygdas
bærebjelker

H

Notiser

Magre tider for
frivillig arbeid

ar din beboerforening ett eller
flere mennesker av den typen
som alltid stiller opp? Som kanskje er nummer en på dugnadene, alltid
baker kake, er en reser til å organisere
arbeidet – eller på helt andre måter tar et
ekstraordinært ansvar for fellesskapet?
Gi Velavisen et tips om vedkommende
da vel! Vi vil nemlig gjerne presentere
disse grunnsteinene i lokalsamfunnet.
(nesodden.velf@c2i.net eller 906 71 449)

Ikke momsfritak
for frivillighet

Vi har ryddet
vekk skrifttypene

E

n eneste font har vi brukt i den
nye utgaven av Fellesvelets
Avis. Eller rettere sagt: en fontfamilie, og den heter Chaparral Pro. Det er en klassisk såkalt antikva
(«gammel bokstav») – en trykkskrift som
bygger på klassisk romersk monumentalskrift og karolingisk minuskelskrift.
Likevel er den ganske ny. Den amerikanske designeren Carol Twombly utformet skrifttypen for bare åtte år siden.
Den ble valgt til velavisen for sine klassiske kvaliteter og sin plasseffektivitet.
Vi mener den vil kle avisens skriverier
om beboerforeninger, vel og problemstillinger rundt vei, kloakk, boligstrøk og
lokalmiljø svært godt.

Savner du
velavisen i din
postkasse?
Ring Follo distribusjonsservice

66 91 07 54 / 915 56 964

D

et såkalte kulturmomsutvalget kom nylig med en innstilling for de frivillige organisasjonene. Den er ikke blitt
særlig godt mottatt av dem den skal gjelde for. Organisasjonene mener utvalget
er en utsettelse av frivillighetens krav
om momsfritak.
Frivillighet Norge og Norges
Idrettsforbund hadde gitt utvalget signaler om at de ønsker en utredning
av muligheten for en varig ordning
for momskompensasjon for de frivillige organisasjonene. Noe som også kom
med i Soria Moria-erklæringen.
Majoriteten i utvalget og oppdragsgiveren, Finansdepartementet, har imidlertid avgrenset arbeidet slik at utvalget
ikke har behandlet spørsmålet om en
egen merverdiavgiftsordning for ikkefortjenestebaserte frivillige aktører.
Kulturmomsutvalget foreslår nå å
utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på
kultur- og idrettsområdet.
For å tilpasse seg de nye føringene
fra myndighetene vurderer nå Norges
Velforbund sine retningslinjer og rutiner
for ordningen.
NVFs ordninger med momsrefusjon
og også Nærmiljøfondet, som er en del
av saksområdet, skal nå tilpasses rutiner
til et nytt fordelingskonsept.
Dermed blir invitasjonen til å søke om
midler i 2008 bli litt forsinket.
I nær framtid sendes informasjon om
dette til samtlige velforeninger, også om
de nye søknadfrister.
Informasjon og søknadsskjemaer skal
også legges ut på NVFs hjemmesider.
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Annonser

Gulbjørnrud
Sag & Høvleri as
• Vi yter topp service •
• Gunstige priser •
Åpningstider:
RING
Man., tirs., onsd.og fred........... 7–16

Jeg ønsker
Fellesvelets Avis’
lesere en fin vår!

Torsdag .................................. 7–18
Lørdag . .................................. 9–14

64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Hilsen Hannibal
Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo
Telefon 22 83 28 90

www.hannibal.no

mur puss flis as
www.mur-puss.no / vidar@mur-puss.no
Postboks 143, 1451 Nesoddtangen
Tlf 66 91 48 28 • Mobil 906 12 744

«Gamle elektikere»
klare for oppdrag på
Nesodden
og omegn.
INSTALLASJON
Vi leverer til
www.bkmelutleie.no
avtalt pris.
Odd Kåre
og Bjørn
Kåre
Bjørn
Munkvold
Torneveien 21, 1454 Fagerstrand
Mobil: 97 11 23 05, fax: 66 91 81 30
Mail: info@bkmelutleie.no

miljøvennlig maskinarbeid
E. Samuelsen,
Lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand
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Tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696

Alværntoppen
Sameie
48 medlemmer
Leder: Line Utvik
tlf. 979 71 813

Blylaget vel
Stiftet 1.1.1916
93 medlemmer
Leder: Lars Grimsgaard
tlf. 66 91 14 99

Alværn vel
Stiftet 26.7.1950
60 medlemmer
Leder: Kai Irgens
tlf. 928 00 890
Velhuset i Alværnbukta
leies ut til foreninger og
private arrangementer.
Ring 975 10 204

Bomansvik vel
Stiftet 21.6.1914
99 medlemmer
Leder: Jan Erik
Høgåsen
tlf. 916 92 969

Berger vel
Stiftet 21.7.1929
82 medlemmer
Leder: Trond Romstad
tlf: 66 91 22 48

85 medlemmer
Leder: Kaare Skallerud
tlf. 915 12 333

Bergheim I sameie
Stiftet 1986
50 medlemmer
Leder: Jo Stensvold
tlf. 932 06 921
Bergheim II sameie
Stiftet 1999
49 medlemmer
Leder: Kjetil Johan
Olsen
tlf. 66 91 92 92
Bjørgan vel
Stiftet 18.9.1995
4 medlemmer
Leder: Vibeke Fogstad
tlf. 66 91 32 55
Bjørnelia vel
Stiftet 1.1.1968
Fyller 40 år i år!

61 medlemmer
Leder: Marianne
Ellingstad
tlf. 936 34 139
Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer
Leder: Tormod Reppe
tlf. 66 91 23 39
Bjørneskrenten vel
Stiftet april 1987
78 medlemmer
Leder: Bjørg Bjore
tlf. 66 91 19 54

Dalbo vel
Stiftet 24.6.1928
Fyller 80 år i år!

Ellingstadåsen vel
Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer
Leder: Sigmund Hirsch
tlf. 930 55 648
Fagerstrand vel
Stiftet 1.8.1918
Fyller 90 år i år!

118 medlemmer
Leder: Lars Saunes
tlf. 22 44 40 21
www.fagerstrandvel.no
Fagerstrand/
Myklerud vel
Stiftet 12.3.1979
207 medlemmer
Leder: Reidar Holch
Bruland
tlf. 66 91 91 06
Fjellstrand vel
Stiftet 5.6.1912
263 medlemmer
Leder: Aase Regine
Nordby
tlf. 66 91 81 69
www.fjellstrand-vel.no
Fjordvangen vel
Stiftet 16.10.1923
Fyller 85 år i år!

124 medlemmer
Leder: Kjell Grundvold
tlf. 66 91 44 20
Flaskebæks vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer
Leder: Ivar Reinvang
tlf. 971 62 910
www.flaskebekk.no

Hasle/Fundingrud
veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer
Leder: Astrid Løes
Hokholt
tlf. 66 91 70 50
Hellvikskog vel
Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer
Leder: Bjørn Busk
tlf. 66 91 50 78
Helvik vel
Stiftet 1.6.1912
134 medlemmer
Leder: Kristian
Trosdahl
tlf. 66 91 32 41
Nesoddtangen vel
Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer
Leder: Kari Ø. Holøs
tlf. 66 91 69 19
Nordstrand vel
Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer
Leder: Lise
Gunbjørnsen
tlf. 66 91 82 48
Oksval vel
Stiftet 18.7.1904
189 medlemmer
Leder: Vivi Rastum
tlf. 66 96 01 01
Rudstrand og
Presteskjær vel
Stiftet 13.4.1944
11 medlemmer
Leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57
Sjøstrand vel
Stiftet 16.8.1917
63 medlemmer
Ny leder: Bård Hauki
tlf. 928 50 005
Skogen Vest
huseierforening
Stiftet 23.4.1987
102 medlemmer
Leder: Roy Ramberg
tlf. 926 82 451

Solbakken vel
Stiftet 14.6.1946
10 medlemmer
Leder: Bjørn-Åge
Johnsen
tlf. 67 90 45 00
Solbergskogen
velforening
Stiftet 18.8.1935
70 medlemmer
Leder: Odd-Petter
Fylling
tlf. 66 91 30 91
Solåsen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer
Leder: Kjersti W. Væge
tlf. 66 91 97 17
Spro vel
Stiftet 17.8.1947
70 medlemmer
Leder: Kenneth
Pettersen
tlf. 922 96 048
Svestad vel
Stiftet 5.7.1926
96 medlemmer
Leder: Marion
Thoresen
tlf. 915 93 504
Søndre Blåbærstien
sameie
Stiftet 1986
135 medlemmer
Leder: Frode Paulsen
tlf. 66 91 29 35
Torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
Fyller 75 år i år!

25 medlemmer
Leder: Gry Skurdal
tlf. 66 91 36 89
Ursvik vel
Stiftet 23.6.1920
129 medlemmer
Leder: Knut Trond
Næsje
tlf. 22 50 68 90
Øvre Torvvik vel
Stiftet 21.11.1947
68 medlemmer
Kontakt: Mohamed C.
El Mourabit
tlf: 66 91 46 70

Dette er noen av
fordelene ved å
være medlem
i Nesodden
Velforbund:
• Ansvarsforsikring
• Rimelig veidekksmateriell
• Rabatt på strøsand
kasser
• Gunstig ordning
for oppfylling av
strøsand
• Tegninger til
lekestativ
• Hefte om lover og
regler for private
veier
• Svært lønnsomt
innkjøpssamarbeid
Se www.velnett.no
for mer informasjon.
Noe på gang som
dere kan dele med
velavisen?
Takk til dere mange
som ofte sender nytt
fra ver og foreninger.
Vi vil gjerne ha mer
slikt stoff! Vi prøver
å kontakte foreningslederne via epost
foran hver utgivelse
av Fellesvelets Avis.
(Si ifra dersom dere
ikke mottar epost! I de
tilfellene der lederen
ikke har, kan vi kanskje få bruke eposten
til en annen i styret?)

Foreningenes kontaktinformasjon

Nesodden Velforbunds 36 medlemsforeninger
representerer 3 195 husstander på Nesodden

Forandringer?
Det er svært praktisk
dersom endringer av
telefonnummer, leder,
antall medlemmer og
lignende kan meldes
elektronisk direkte
til velavisen:
ford@powertech.no
Eget nettsted?
Mangler foreningens
nettadresse i denne
oversikten? Send den
til velavisen slik at vi
kan gjengi den som en
del av kontaktinformasjonen, da vel.
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Portrettet: Bjørnelia

Rolig og grei
40-åring
Det stillfarne villasamfunnet i Bjørnelia, hvor et par rek
kehusrader også har plass, er på randen av et generasjons
skifte. Geografisk er de på randen av en stupbratt skråning
dannet langs Nesoddens vestside for millioner av år siden.
Av Ann-Turi Ford
Vest for riksveien, over veien for Prix,
ligger Bjørnelias velrike.
Det er stort i utstrekning og brer seg
fra enden av Elgfaret i sør og til Gro-bygget med Rema 1000 i nord, langs vestsiden av riksveien ned til Steinveien.
I dette territoriet betaler 60 hustander
for sitt medlemskap.
Befolkningen bor svært sentralt rett
ved bussholdeplass, to matbutikker,
flere andre forretninger, barneskole,
skog – av og til med skiløype – i nærheten. Sunnaas sykehus, Nesoddtunet og
Rehabsenteret er like ved, og ikke er det
langt til Alværn ungdomsskole heller.
– Velet har ingen kjempeaktivitet – i
det året jeg har vært leder har jeg ikke
gjort særlig mer enn å bestille sand, forteller velleder Marianne Ellingstad.
En fast dugnad før 17. mai og en årlig
sommerfest har de likevel. Sistnevnte
foregår på et hyggelig fellesområde med
huskestativ og sittegrupper mellom granene der Elgfaret tar til.
– Da griller vi og har det veldig hyggelig. I år tror jeg det blir litt ekstra i anledning at vi er 40 år, sier Ellingstad. Hun
er selv akkurat like gammel som velet
sitt og har bodd i strøket mesteparten
av sitt liv. Foreldrene hennes har nemlig hus i nordenden av velområdet – og
tilhører den generasjonen som for tiden
dominerer Bjørnelia-samfunnet.
– Det foregår en liten utskiftning nå
,og vi er i ferd med å få inn flere barnefamilier.
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Velets historie byr imidlertid på både
kampsaker og aktivitet: for eksempel
i 1974 da et av husene i Elgfaret fikk
skade gjennom en tett felles kloakkledning. Det viste seg at ingen hadde

ansvaret for kloakkledningsnettet! Da
tok beboerne affære, meldte seg inn i
huseierforeningen og fikk profesjonell
hjelp. Kommunen lovte å overta ansvar
for den delen av nettet de definerte som
hovedledningen. Et ansvar de seinere
likevel ikke har tatt – trass i kloakkutvalgets arbeid.
Et annet utvalg ble dannet av tre personer i 1981 og hadde kommunal overtakelse av Elgfaret som mål. Deres arbeid
ble kronet med suksess to år seinere, og
Elgfaret er i dag en kommunal vei
Ellers var velet engasjert da senteret
der Prix holder til ble ført opp. På invitasjon fra utbyggerne skulle beboerne
være med og kartlegge behov og påvirke
senterets innhold i en unik prosess.
Velet følte imidlertid at de ikke ble
hørt til slutt og at det hele hadde vært et
lokalt skinndemokrati.
Dugnad for felles kabelnett, overtakelsen av friområdene og arbeid med veibelysning er også oppgaver velet gjennom
årene har løst.
Bygningsmassen i Bjørnelia stammer
fra 1960–70-tallet og er ganske harmonisk. Foruten en rad med rekkehus, en
med kjedede eneboliger, består den av
frittliggende hus.
– De har de samme grunntrekkene
fordi de stort sett er bygd av samme
arkitekt, forklarer Marianne Ellingstad.
I dag er forholdene altså rolige og idylliske, og Bjørnemyr vel har ikke de store
problemstillingene å hanskes med.
– Litt uenighet om trær er vel det
eneste. Noen vil felle trær, andre vil
beholde dem.
Det er i grunnen forståelig, ettersom
den potensielle utsikten her fra kanten av halvøyas bratte vestvegg er helt
fabelaktig.

Hovedbilde: Det ene av velets to
friområder ligger ved inngangen
til Elgfaret. Her leker barn, og
her holdes årets sosiale begivenhet i velet: sommerfesten. Det
andre fellesområdet ligger lenger sørvest og er ganske ulendt.
Velleder Marianne Ellingstad ser
fram til sommerfest, og sannsynligvis markering av velforeningens runde år denne sommeren.
Christopher og Peter som pleier
å leke her.

Portrettet: Bjørnelia

Alle foto: Freddie Røed

Over: Veien bak Marianne
Ellingstad har samme navn som
velet, nemlig Bjørnelia. I bakgrunnen ses nabovelet, Bjørneskrenten.
Her er også et eksempel på områdets storslagne utsikt – her representert ved Storsteila.

Under, venstre: Det at noen vil
felle trær, andre vil beholde dem
er blant velets svært få dilemmaer
i dag. Denne bjørka er strøkets
desidert største. Når den slipper
sine blader fram, skygger den forståelig nok for Oslofjord-utsikten.
Under, høyre oppe: Velholdte og
pene er veier og hus i Bjørnelia.
Marianne Ellingstad forteller at
velet pleier å få hjelp til bortkjøring av avfall etter dugnader fra
Torstein Bakmand, som svært
hendig er en av velets medlemmer.
Under, høyre nede: Ned mot
Sunnaas-området går den bratte delen av Bjørnemyrveien, på
folkemunne kalt Bensenbakken.
Nederst i den er det en fin akebakke (de gangene det kommer
snø ...) i retning av sjøen. Her går
også en sti ned til badeplassen
Bonden – en strand de færreste
tar bryet med å besøke lenger. I
snøen ses velleder Ellingstad og
et av områdets velholdte postkassestativer.
Alle foto: Ann-Turi Ford
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Annonser

GJENVINNINGSSTASJONER: Oppegård: Soﬁemyrveien 8,
Ås (Bølstad): Kongeveien - Nesodden (Teigen): Midtveien

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene:
Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 08.00 - 19.30
kl. 08.00 - 15.00
se www.folloren.no

Veterinærene på flaskebekk

Charlotte Søyland, Kjetil Dahl
og Trine Fosser

Flaskebekksenteret, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 00 90 • Akutthjelp 942 56 863
Man, tir, tor, fre, lør: 10–13 • Man, ons, tor: 16–19
Hjemmebesøk etter avtale

07-23

(man–lør)
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Av Anne-Stine Sæther
Sjørøverne hadde lusket
seg inn blant grantrærne på
Fjordvangen og gjemt en hel
eske med melkesjokolade!
Heldigvis hadde de gjennom
skogen strødd rundt seg med
sverd, kroker og sjørøverluer!
Det var mange spor å følge!
– Det var ganske lett å finne
skatten, sier denne blide gjengen. Martine, Nicholas, Henrik,
Kjartan, Sara Maria og Martin
kastet seg inn mellom grankvistene for å få fatt i godsakene.

Fjordvangdagen lørdag 1.
mars samlet både gamle og
nye beboere til hyggelig treff
på Haalandsjordet. Inn i skogen bar det, både for store
og små. Nytt av året var quiz
for de voksne i skogen. Mens
ungene småløp fra post til
post, ble de voksne stående
igjen og diskutere hovedstaden i Burkina Faso og hva
Ingunn Yssen egentlig drev
med i LO.
Etterpå var det gratis svidde
pølser, saft og kaker til alle.

– En viktig dag på
Fjordvangen. Ekstra hyggelig
var det at det kom en del nye
familier. Det bygges mye rundt
oss, og vi vil gjerne dra de nye
beboerne inn i vellet. Det er
på velarrangementene man blir
kjent med naboene, sier arragementsleder Bjørn Omsland,
som det siste året har delt velledervervet med Kjell Grundvold.
Viktige prosjekter for velstyret
er blant annet bygging av toalett, og opprusting av bryggeområdet og vedlikehold av de
private veiene.

Fjordvangen har i mange år
arrangert sin egen dag en av
de første lørdagene i mars. Da
møtes store og små. I tillegg
er det alltid stort oppmøte på
sankthansfeiringen på brygga
og på dugnadene vår og høst.
I vår blir det dugnad 26. april.
Da blir det også voksenfest.
Mens årets Fjordvangdag
endte med natursti og snøfritt jorde, har det de siste
årene vært arrangert flere
barneskirenn enn naturstier.
Vi har ikke gitt opp vinteren
helt ...

Reportasje fra Fjordvangen vel

Fant skatten i Fjordvangskogen

FANT SKATTEN: (over) Midt inne
i skogen ved Fjordvangen var sjokoladeskatten. Martine, Nicholas,
Henrik, Kjartan, Sara Maria og
Martin var svært fornøyde med
skattejakten.
SJØRØVERSKOG:
(venstre)
Sabeltanns hatt her? Christine
Rønnfeldt, Jenny Kleppe Dokken
og Vilde Gaaserud Hannevold følger
sporene mot sjørøverskatten.
BÅLKOS: (høyre) Etter skattejakt
og quiz puster Jostein Brå Oksavik,
Henrik og Knut-Erik Steigård ut med
bål og pølser på Haalandsjordet.
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ALT PÅ ET STED!

Åpent: Mandag–fredag 07–18 Lør 09–15
Myklerudvn. 35, Fagerstrand • Tlf. 66 96 52 40

Best pris
raskest salg
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

1450 Nesoddtangen

Telefon 66 91 37 00 • Telefaks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

Kapellveien 2
1450 Nesoddtangen
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Ann, Marianne og Christopher •
Telefon 66 91 49 02

din
lokale
elektriker
ønsker sine kunder
en god jul og et godt nyttår

478 82 010

Av Jan Erik Høgåsen
I Bomansvik nærmer tiden
seg for sommergjestene, jeg
må innrømme at jeg tilhører
den heldige delen som nyter
halvåret fra slutten av mars
til begynnelsen av oktober.
Men jeg må si at jeg har vært
noen dagsturer utover, nå i
vinterhalvåret, sånn for sikkerhets skyld. Og én ting må
jeg nevne: Det er vakkert der
ute, også på denne tiden. Klar
fin luft, blank fjord, ro og
fred. Om kvelden stjerneklart
og månelyst, kan det være
bedre. Jeg har sagt det før, og
mener det. PARADIS.
På Nesodden skjer det jo
mye for tiden. NLF er jo ett
ord som har vært et fenomen
det siste året. Her skjer det
nok mye som vi ikke helt aner
konsekvensen av. Jeg regner
med at politikerne ikke har
full kontroll på dette heller.
Det skremmer nok meg litt.
Det som er godt er at det
kommer fram forskjellige
meninger, det vil antagelig
føre til en del kreative innspill.
Og det er jo framtiden,
utviklingen og drømmene

som ligger der. I Bomansvik
har vi jo like mange fastboende som fritidsboere. Omtrent
120 boenheter. Dessverre så
mangler velet noen få medlemmer som ikke ønsker å
delta i fellesskapet. Det synes
jeg personlig, er leit. Jeg går
ut fra at det ikke er økonomiske grunner til at noen
velger å stå utenfor. Vi ønsker
jo å jobbe for alle bomansvikinger. Så til dere, hvorfor
ikke se stort på det og la
fortid være fortid og melde
dere inn og ta tak i din del av
fellesskapet.
La oss benytte alle midler for å ta vare på stedet,
bevare dens særegenhet,
men la oss for all del ta del
i utviklingen. Utviklingen
og standarden som de yngre
ønsker må vi ikke ta fra dem.
Framkommelighet er viktig
for de som har slike begrensninger. Kloakkproblemene
våre er velkjente.
Vi har noen tanker om en
båthavn for bomansvikinger.
Vi ønsker å bevare strandsonen, gjerne ruste den opp
litt. Bomansvik sitt ansikt
utad. Området rundt Saga er
vel verdt å ta vare på. Velet

blir 100 år i 2014. Det er
ikke lenge til. Velets formann
ønsker seg noen gode historier, fortellinger fra fortiden.
Fins det bilder? Det var jo ett
idrettslag der, kanskje noen
vet noe å fortelle om fester og
tilstelninger på Saga. Hva vet
vi om begynnelsen og årene
etter? Hva med de forskjellige
periodene som har vært?
Vi har fått forslag om å
bearbeide turveien fra
Perleveien til Glenneveien
langs Krystalldammen. Vi
håper at det kan bli en realitet
og at vi får med oss nok frivillige til å gjøre en innsats. Det
er også noen tanker om en sti
innerst i Perleveien og opp
til Grøstad skog. Ellers så er
det planlagt en trapp ned fra
enden av Vinkelveien og ned
til Kyststien, en som kommer ned like ved det gamle
båtbyggeriet.
Men styret er mottagelig for alle ideer og forslag.
Vi vil se på og behandle alle
på den beste måte ifbm vår
vurderingsevne. Ingen sak er
for ubetydelig, men det bør
være til beste for velet og dets
medlemmer.

Vil du
være
med og
avgjøre?
Valgkomiteen søker kandidater til styret i Nesodden
Velforbund.
Årets representantskapsmøte nærmer seg. I den
anledning ønsker valgkomiteen seg innspill fra personer
som kan tenke seg et styreverv i Nesodden Velforbund.
Spennende og utfordrende
oppgaver venter i velforbundet – noe man ikke minst
kan dra nytte av i det lokale
velarbeidet.
Du vil samarbeide med
andre tillitsvalgte med samme
interesse som deg selv. Du vil
kunne dra nytte av forbundets kompetanse på en rekke
saksområder. Du blir med på
å utforme ditt eget nærmiljø.
Ta kontakt med vårt sekretariat på telefon 906 71
449 eller på epostadresse:
nesodden.velf@C2i.net.

Foreningsnotiser

Bomansvik – et paradis

Orden i sakene på Oksval Husk:
Av Vivi Rastum
Oksval Vel har registrert seg
i Brønnøysund. Vi har fått
mailadresse, nettside, nettbank og postboks for å lette
overgangen ved endring av
styret – spesielt leder og kasserer.
I tillegg har vi hatt en del
korrespondanse både skriftlig og muntlig om Velveien
med kommunen. Vi prøver
å få til en forbedring av veiene. Problemet er all den byg-

geaktiviteten og belastningen
tungtrafikken medfører på
velveien. Med all den innflytningen og omgjøringen
av sommerhus til helårsbolig
har vi en belastning av biler
på veien som ødelegger grusveien. De er laget for hest og
kjerre sommerstid. Dessverre
får velet først kopi av byggesaken når den er vedtatt og
kan da lite presse til å betale
et depositum til velet til veien
er gjort i stand etter at byggingen er ferdig.

Vi vil at bygningsetaten gir
beskjed om at før den endelige
tillatelsen blir gitt må et depositum overføres til velkontoen
til veien er satt i stand igjen.
Dette fordi flere ikke bryr seg
med å ordne veien og grøften
skikkelig etter seg slik at det
raser ut og blir store dumper.
Dette er nok et problem ikke
bare vi sliter med. Vi er i dialog
med kommunen om dette.
Velhuset leies ut til medlemmer av Oksval Vel for en
billig penge.

• å melde fra til sekretariatet
om adresseforendring. (Vi
får mange aviser i retur.)
• å sørge for synlig husnummer! (Neste gang kan det
være du som trenger hjelp,
og av og til kan det være
minutter som skiller mellom liv og død.) Dette gjelder selvsagt også veinavn.
• å sende alle endringer i
styrets sammensetning til
sekretariatet slik at velavisen og velforbundet har riktige navn.
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relast as

skaffer det meste –
har det vesentligste
for håndverkere og selvbyggere
Rådgivende – gunstig – sentralt
Flateby gård, midt mellom Nesodden krk. og Skoklefall kpl.
Tlf. 66 91 09 09 – 66 91 60 60 – Faks. 66 91 60 80
ÅPENT: hverdager 7.00–18.00, lørdag 8.00–14.00
www.tangentrelast.no
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Ligger det midler der ute
og venter akkurat på din
forenings flotte prosjekt?
Norges Velforbund (www.velforbundet.no) gir veiledning til medlemsforeninger som ønsker å søke om økonomiske tiltak innenfor ulike områder.
Medlemmer av Nesodden Velforbund
– og dermed Norges Velforbund – har
for eksempel rett til å søke om midler fra
overskuddet til «Extraspillet».
Årlig fordeles omtrent 120 millioner
kroner til ulike lokale tiltak gjennom
denne ordningen.
Forbundets «Nærmiljøfond» gir støtte
til nærmiljøprosjekter, og medlemsforeninger som har betalt sin medlemskontingent, kan søke dette.
Det må være aktiviteter som er til det
beste for nærmiljøet til medlemsforeningen, etablering eller fornyelse/forbedring av noe. Et rundt jubileum er også
en akseptert søknadsgrunn.
Søknad om støtte sendes Norges
Velforbund (Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo).
Søknadsskjema og fondets statutter finnes på: www.velnett.no – og kan ved behov
sendes i papirformat.
Velforeninger og nærmiljøorganisasjoner kan søke om spillemidler til friluftslivstiltak.
Tilskudd gis til ordinære anlegg for
idrett og friluftsliv, nærmiljø, aktivitetsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg,
turveier, skiløyper, turstier, trimløyper,
turkart og kart for nærområder, O-kart,
dagsturhytter, båthus, brygger, badeanlegg eller friluftsbad.
Søknaden må ha tegning av bygget,
kart over eventuelle stier/løyper, tinglyst skjøte, leie- eller brukskontrakt,
kostnadsoverslag, finansieringsplan og
tempoplan.
De enkelte kommuner har egne frister.
Kommunen har søknadsfrist 15. januar
til fylkeskommunen.
Forskrift og veileder kan fås hos fylkeskommunen eller på http://odin.dep.no/
kkd/ – se under regelverk og rundskriv/forskrifter (V0732)/rutiner.
Velforeninger er blant dem som kan søke
midler til nærmiljøtiltak fra fylkeskommunen. Tiltak, budsjett og tempoplan må ledsage søknaden, og søknadsfristen er fortløpende.

Fysisk aktivitet skal være i fokus, og
ordningen gir tilskudd til nærmiljøanlegg med kostnadsramme under 80 000
kroner. Maks tilskudd er 50 prosent av
godkjent kostnad.
Et eget søknadsskjema og retningslinjer
fås fra fylkeskommunen (Se: www.akershus-f.kommune.no/hovedside.html).
Sparebankstiftelsen DnB NOR kan
bruke inntil 25 prosent av sitt overskudd
som bidrag til allmennyttige formål. I
fjor ble 100 millioner kroner delt ut.
De vil at midlene skal ha verdi over tid
og komme mange til gode. De ser etter
prosjekter som gir langvarig nytte, framfor kortvarige arrangementer.
Visjonen er å utløse gode krefter.
De ønsker å støtte tiltak som skaper
aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet – i by og bygd. Synliggjør derfor
gjerne frivillig engasjement og dugnadsvilje i søknaden.
Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder årlig, med søknadsfrist 15. februar og
15. september.
Se mer: www.sparebankstiftelsen.no
Energi 1 Kraft støtter aktiviteter for
barn og ungdom.
En gang i året deles 150 000 kroner ut
i støtte til lokalt barne- og ungdomsarbeid. Søknadsfristen for i år er allerede 25.
mars. I søknaden må du beskrive aktiviteten og hva midlene skal brukes til.
Den sendes Energi 1 Kraft, Postboks

Tema

Penger å hente?
103, 1407 Vinterbro, og merkes støtte til
barne- og ungdomsarbeid.
Gjennom EØS-avtalen kan kommunen
som lokalsamfunns- og næringsutvikler
søke støtte til utvikling av lokalsamfunnet og regionen.
EØS-avtalens tilrettelegging for europeisk samarbeid og tilgang til EU-programmer er også et viktig område for
mange kommuner og fylkeskommuner i
rollen som utviklingsaktør.
Her er det ofte viktig å ha kompetanse
og nettverk som kan sikre en positiv
utvikling for byen, kommunen eller fylkeskommunen.
Se mer: www.ks.no
Norsk Tippings spillemidler skal støtte for samfunnsnyttige formål.
Det er staten som fastsetter hvor overskuddet skal gå. Nå er dette idrett, kultur og frivillige lag og organisasjoner.
Kultur- og kirkedepartementet har
ansvaret for fordelingen av spillemidlene, som i stor grad går til prosjekter
som for eksempel inkluderer aktiviteter
for barn og ungdom – men også tilskudd
til kulturelle møteplasser.
Departementet (www.regjeringen.no/
nb/dep/kkd.html) har utarbeidet publikasjoner og veiledninger for søkere.
Ellers er kreativ tenking og gode
ideer gode redskaper i velarbeidet.

Svestad vel kunne innvie sitt tippemiddelfinansierte skilekeanlegg vinteren 2003. Arkivfoto
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F

olk flest kan erstatte elektrisk
oppvarming med bioenergi, varmepumper og lignende. Frigjort
energi kan brukes til elektrisk
transport. Det sier generalsekretær i
Norsk Elbilforening, velmann og nesodding Knut Olav Wågsås i en pressemelding fra Norsk Elbilforening.
Det skjedde i forbindelse med at
Wågsås i midten av februar overrakte
olje- og energiminister Åslaug Haga (bildet) et sertifikat fra Ishavskraft som
dokumenterer at ministeren kjører med
garantert 0-utslipp.
Olje- og energiminister Åslaug Haga
har montert varmepumpe hjemme og
bestilt norsk elbil. Den strømmen hun
sparer på varmepumpa, frigjør nok ener-

gi til å kjøre 12000 km hvert år, og hun
kjører med garantert fornybar energi.
Fra 1. januar i år kjører alle norske elbilister kun på fornybar energi. Systemet
kontrolleres av Statnett. Energiministeren
fikk sertifikat nr. 0001. I disse dager sendes det ut sertifikater til alle Norges 2000
elbilister. Antallet ventes å øke kraftig i
årene fremover.
Åslaug Haga vil ha det norske folk med
på en dugnad for å spare energi. Spart
elektrisitet kan brukes til å lade el- og
hybridbiler. Ministeren ønsker at det i
hele landet blir lagt til rette for lading og
parkering slik at det blir mulig for folk å
treffe miljøvennlige valg. – Startskuddet
for å effektivisere bruken av energi har
gått.

Velforbundet vil
ha biomangfold

D

ette er noen av de viktige
punktene fra velforbundets
høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2007–2019:
• Velforbundet er svært positive til
forslagene rundt kystsoneplanen fra
Blylaget til Fjordvangen, hvor viktige,
verneverdige arealer mot sjøsiden foreslås endret fra byggeområder til LNF.
• De er bekymret over at dette planforslaget (i motsetning til det i 2003, som
hadde vern av det biologiske mangfold
på dagsorden) er i alvorlig konflikt med
viktige, registrerte biologiske områder
(vedtatt av kommunestyret og registrert i den nasjonale naturbasen).
• De ser alvorlig på at kommunen opererer med egne kart som avviker betydelig fra disse registreringene.
• Velforbundet vil at Tjennhagan,
Bergerskogen og Skoklefaldåsen endres
til LNF-område.
• De vil at strengere krav skal stilles til
tilpassing og bevaring av viktig vegetasjon og topografi og at det åpnes for
naturbaserte avløpsløsninger.
• Nesodden Velforbund håper kommunen tar seg god tid slik at alvorlige
konflikter kan unngås.

Notiser

Elbilforeningslederen fra Nesodden
overrakte ministeren sertifikat

Velhistorie i ny
bibliotekavdeling

I

februar ble en egen avdeling for lokalhistorie åpnet på Nesodden bibliotek. Åpningen skjedde etter at Harald Lorentzen (bildet) hadde hatt et
slektshistorisk kåseri for en tettpakket sal.
Den nye avdelingen har (selvsagt) velhistorie i sine hyller – for eksempel
gamle utgaver av velavisen.
Spør bibliotekarene dersom du savner noe. Mye av materiellet er nemlig
fortsatt på vei gjennom bibliotekbyråkratiet og har ikke ennå nådd hyllene.
Les mer i kultursjefens leder på side 3.

Savner du
julenummeret?

H

vis du var blant de uheldige
utenfor Nesodden som ikke
fikk tilsendt Fellesvelets
Avis nummer 4/2007 kan
du sende en mail (nesodden.velf@c2i.ne)
eller ringe 906 71 449, så skal vi sende
deg et eksemplar.

Hva vil du aller
helst lese om?

I

hver av velavisens fire utgaver pleier
vi å ta for oss et tema. Vi har sett
nærmere på ting som kyststien,
trær, fester, sanger, lokalhistorie
og postkassestativ og mye annet. Har du
andre forslag til temaer vi kan ta opp? Ta
kontakt, da vel! Se kontaktinfo på side 2!
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Vi fører et stort utvalg av gaver,
kjøkkenutstyr, verktøy, maling,
elektroverktøy, kjeler, jernvare,
hageredskap, griller og diverse

alltid gode tilbud
Nesodden

Tangen Nærsenter • Telefon 66 91 10 65 Åpningstider: man–fred 9–20 Lør 9–18

Tenk elsikkerhet!
Trekk ut støpselet på elektrisk småapparater
Pass opp for tørrkoking
Sjekk røykvarsleren
Foreta en elsjekk

Elsikkerhetsavdelingen

400 04 800!
Elinstallatør på Nesodden gjennom 90 år
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Andel av Gnr 3,
bnr 54 er overdradd fra Roger
Yngvar Halvorsen til
Chatrine Halvorsen
(30.10.2007)
Andel av Gnr 3, bnr
54 er overdradd
for kr 380.000 fra
Chatrine Halvorsen
til Rune Halvorsen
(30.10.2007)
Gnr 30, bnr 193
er solgt for kr
1.450.000 fra
Ingar Jon Hagberg
til Wenche-Lill
Lembourn og OleChristian Lembourn
(31.10.2007)
Olavs vei 73 (Gnr
2, bnr 647) er solgt
for kr 2.200.000 fra
Ernst Harry Bentzen
til Justyna Nyka
(01.11.2007)
Fjellveien 80 (Gnr
29, bnr 297, seksjon
1) er solgt for kr
2.700.000 fra Herman Smith til Lasse
Kalberg og Lena
Årseth (01.11.2007)
Liljeveien 4 (Gnr 4,
bnr 470) er solgt for
kr 2.600.000 fra Elsie Solveig Parmann
til Ingun Rolfsrud og
Niklas Jakob Søberg
(02.11.2007)
Blåbærstien 15 A
(Gnr 2, bnr 1122,
seksjon 56) er solgt
for kr 1.750.000
fra Hans Hovden
til Aase Berge
(05.11.2007)
Ekornveien 7 (Gnr
1, bnr 707) er
overdradd fra Henny
Skjervheim Mederud
til Jan Skjervheim
og Finn Skjervheim
(05.11.2007)
Stubben 14 (Gnr
28, bnr 218) er solgt
for kr 1.500.000
fra Hanne-Marie
Brynildsen til
Barbro Westreng
(06.11.2007)

Blåbærstien 11 B
(Gnr 2, bnr 1122,
seksjon 48) er solgt
for kr 2.950.000 fra
Geir Johan Nilsen
og Lisbet Carina
Sivertsen Nilsen
til Hilde Grøtberg
og Geir Gundersen
(06.11.2007)
Andel av Gnr 29, bnr
37 er overdradd fra
Marit Jahr Evensen
til Agnar Jahr Kiil,
Ingebjørg Hokholt
og Ragnhild Hokholt
(06.11.2007)
Overdragelsen omfatter også andel av
Gnr 29, bnr 98
Faret 4 (Gnr 2, bnr
1068, seksjon 100)
er overdradd fra
Ruth Strøm til Karin
Strøm (08.11.2007)
Bjørnemyrsvingen 1 (Gnr 1, bnr
540) er solgt for kr
4.650.000 fra Arild
Hellerud til Mette
Helen Lillebo og
Thomas Sletten
(08.11.2007)
Lagveien 18 (Gnr 4,
bnr 36) er solgt for
kr 11.200.000 fra
Jørn Kristiansen til
Tor Eivind Høyland
og Elisabeth Fritzøe
(09.11.2007)
Flafjellet 34 B
(Gnr 25, bnr 296,
seksjon 2) er solgt
for kr 2.390.000
fra Janzon Byggkompetanse as til
Ann-Kristin Sæther
og Morten Myhre
Larsen (12.11.2007)
Andel av Granatveien 1 (Gnr 27, bnr
169) er overdradd fra
Ola Vatland til Tove
Margrete Vatland
(13.11.2007)
Andel av Røerveien
51 (Gnr 6, bnr 18)
er overdradd fra
Kaare Sen Idland
til Kåre Idland og
Søren Johan Idland
(13.11.2007)

Andel av Røerveien
51 (Gnr 6, bnr 18)
er overdradd fra
Reinert Idland til
Kåre Idland, Søren
Johan Idland, Beret
Lilloe og Ingebjørg
Elisabeth Idland
(13.11.2007)
Andel av Røerveien
51 (Gnr 6, bnr 18) er
overdradd fra Ingebjørg Elisabeth
Idland til Kåre Idland,
Søren Johan Idland
og Sverre Kaare Lilloe
(13.11.2007)
Andel av Røerveien 51 (Gnr 6, bnr
18) er overdradd
fra Beret Lilloe til
Sverre Kaare Lilloe,
Johan Arnt Martin
Lilloe og Thor Lilloe
(13.11.2007)
Andel av Røerveien
51 (Gnr 6, bnr 18) er
solgt for kr 166.000
fra Kåre Idland,Søren
Johan Idland, Johan
Arnt Martin Lilloe
og Thor Lilloe til
Sverre Kaare Lilloe
(13.11.2007)
Andel av Munkerudstubben 18
(Gnr 22, bnr 42)
er overdradd for kr
150.000 fra Marie
Elisabeth Agelund
til Trond Lorentzen
(14.11.2007)
Flafjellet 34 A
(Gnr 25, bnr 296,
seksjon 1) er solgt
for kr 2.390.000 fra
Janzon Byggkompetanse as til Camilla
Beate Arnesen
og Roger Agerup
(15.11.2007)
Snarveien 6 (Gnr
25, bnr 359) er solgt
for kr 2.385.000
fra Mari Spieler og
Torry Hedlo til Irene
Thunem Olsen og
Petter Langrind
(16.11.2007)
Lillerudveien
68 (Gnr 25, bnr
46) er solgt for
kr 3.200.000 fra

Marianne Svee og
Arild Johannessen
til Morten Henriksen og Jane Mehlum
(19.11.2007)
Salget omfatter også
Gnr 25, bnr 160
St. Hansveien 46
(Gnr 7, bnr 18) er
overdradd fra Høibjelke Erik til Greta
Torekveen Høibjelke
(19.11.2007)
Løeshagaveien 3
(Gnr 9, bnr 44)
er overdradd fra
Ingrid Aslaug Løes
til Steinar Løes og
Randi Løes Skogstad
(21.11.2007)
Overdragelsen
omfatter også Løeshagaveien 1 (Gnr 9,
bnr 75)
Elgfaret 4 A (Gnr
30, bnr 168) er solgt
for kr 3.250.000 fra
Espen Thveten og
Lars Jørgen Thveten
til Ellen Irene Graff
Combs og John
Adam Combs
(21.11.2007)
Bjørnemyr Terrasse
21 F (Gnr 1, bnr 480,
seksjon 75) er solgt
for kr 2.700.000 fra
Thomas Sletten til
Caroline Johanne
Hauglid-Formo og
Gaute Hauglid-Formo (22.11.2007)
Andel av Tømmerbakke vei 53
(Gnr 30, bnr 206)
er overdradd for
kr 1.260.000 fra
Morten Teien til
Lillian Dietzel Teien
(22.11.2007)
Øvreveien 15 (Gnr
2, bnr 154) er
overdradd for kr
1.200.000 fra Erling
Bjørn Larsen til Unn
Hanne Larsen og
Hege Turid Kayser
(22.11.2007)
Løeshagaveien 63
(Gnr 10, bnr 62) er
solgt for kr 5.125.000
fra Marit Jahr Evensen og Torunn

1 Berger
2 Skoklefald
3 Ildjernet
4 Nesoddtangen
5 Hellvik
6 Flateby
7 Solberg
8 Sørby
9 Røer
10 Løes
11 Preste
gården
12 Ruud
13 Loftu
14 Grøstad
15 Krange
16 Hasle
17 Kuås
18 Hokholt
19 Fundingrud
20 Svestad
21 Klufta
22 Munkerud
23 Myklerud
24 Agnor

26 Rud – store
27 Gjøfjell
28 Granerud
29 Fjell
30 To
31 Sandaker
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1
30 31
7
6
8
9
10 11
29
12
16
13
14
28
18 1715
20
19

25

27
26
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24

Aaslund til
Inger Johanne
Jørstad Fuskeland
og Torkel Fuskeland
(23.11.2007)
Solåsveien 17 (Gnr
1, bnr 151) er solgt
for kr 4.200.000
fra Åslaug Kristiansen til Anders
Høglund og Finn
Georg Philipps
(23.11.2007)
Løkkeåsveien 18
(Gnr 29, bnr 374)
er solgt for kr
1.400.000 fra Joan
Mary Tindale til
Anne Lise Jensen og
Hans Gustav Jensen
(23.11.2007)
Tosletta 5 (Gnr
1, bnr 348) er
overdradd fra Emma
Solberg til Tom Vidar
Solberg, Ruth Lisbet
Solberg Bryni, Odd
Arne Solberg og
Per-Gunnar Solberg
(23.11.2007)
Urianstadveien
23 (Gnr 29, bnr
820) er solgt for kr
3.100.000 fra Vidar
Omsland og Marit
Alfhild Omsland til
Shahida Nadeem Dar
og Nadeem Ahmad
Dar (23.11.2007)
Vinkelveien 29 (Gnr
13, bnr 97) er solgt
for kr 2.800.000

21
22

Gårdsnumre
på Nesodden
fra Elsa Margrethe
Jakobsen til Bjørn
Willy Asphaug,
Helen Synnøve
Asphaug og Irene
Elisabeth Asphaug
(26.11.2007)

Eiendomsoverdragelser

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er
fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på
vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er
ordnet i kronologisk rekkefølge.

Andel av Gnr 3, bnr
39 er overdradd for
kr 446.224 fra Ulla
Elisabeth Cappelen
til Ewa Maria Urszula Orlowski Bergseng
(26.11.2007)
Grenborgenveien
21 (Gnr 20, bnr 75)
er overdradd fra
Magne Holtan til
Anne Thea Holtan og
Kjell Martin Holtan
(26.11.2007)
Andel av Furuholtet
5 (Gnr 23, bnr 88,
seksjon 40) er overdradd for kr 950.000
fra Stian Refsdal til
Anne Solveig Lund
(26.11.2007)
Andel av Morgensolbakken 8 (Gnr
29, bnr 205) er
overdradd fra Astrid
Røer Pettersen til
Svein Pettersen
(27.11.2007)
Overdragelsen omfatter også Gnr 29,
bnr 602
Andel av Bekkefaret
11 (Gnr 25, bnr
238) er overdradd
fra Bjørg Vik til
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Annonsér i
velavisen
Dette betaler du for å nå hele
Nesodden, og mere til, gjennom
Fellesvelets Avis:
Helside – 4 300 kr
Halvside – 2 300 kr
Kvartside – 1 300 kr
1/8 side – 800 kr
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Bruk
våre gode
annonsører
hilsen
Fellesvelets Avis

Skogåsveien 53 (Gnr
25, bnr 535, seksjon
3) er solgt for kr
1.950.000 fra Svendsen Johan E as til
Anne Camilla Skjæveland (27.11.2007)
Blåbærstien 34 F
(Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 96) er solgt
for kr 2.650.000
fra Ruth Jensen og
Håkon Fredriksen
til Ruth Bodil Stabell
Haug (29.11.2007)
Svestadbakken
49 (Gnr 20, bnr
13) er solgt for kr
4.800.000 fra Vegar
Hansen til Eva Elisabeth Lund Shammas
(29.11.2007)
Andel av Gnr 2,
bnr 261, seksjon
13 er overdradd fra
Ketil Johansen til
Jonny Frank Harila
og Reidun Bratli
(30.11.2007)
Andel av Lillerudveien 185 (Gnr 25,
bnr 90) er overdradd
fra Janne Kristin
Olaussen Gundersen
til Terje Gundersen
(30.11.2007)
Andel av Blomsterveien 4 C (Gnr 4, bnr
276, seksjon 35)
er overdradd for kr
1.200.000 fra Eirik
Berg til Grete Flåtteng (03.12.2007)
Bjørnemyr Terrasse
7 B (Gnr 1, bnr 480,
seksjon 11) er solgt
for kr 2.250.000 fra
Marius Rese Pedersen til Kristine Hoft
og Ole Martin Holtberget (03.12.2007)

2.360.000 fra Tom
Vidar Solberg,Ruth
Lisbet Solberg Bryni,
Odd Arne Solberg og
Per-Gunnar Solberg
til Yvonne Pedersen
og Erling Mathias
Wilson (05.12.2007)
Eikåsveien 12 (Gnr
1, bnr 828, seksjon
20) er solgt for kr
2.400.000 fra Kjetil
Falck Sinding til Lynn
Kristin Wandaas
og Svend Eric
Sellvang Wandaas
(05.12.2007)
Andel av Gnr 2,
bnr 1445 er solgt
for kr 150.000 fra
Arne Asmundsson
Grytte til MariaPascale Waegeneire
og Helge Bjertnæs
(05.12.2007)
Tryggvangveien
38 (Gnr 28, bnr
323) er solgt for kr
1.300.000 fra Jan
Kristian Omsland og
Nina Omsland Kjekstad til Terje Woll
(05.12.2007)
Tryggvangveien
40 (Gnr 28, bnr
322) er solgt for kr
1.565.000 fra Jan
Kristian Omsland og
Nina Omsland Kjekstad til Dijana Kalac
og Osman Kalac
(05.12.2007)
Elgfaret 20 A (Gnr
30, bnr 141) er
overdradd fra Eva
Henny Thorsland
til Elin Thorsland
(05.12.2007)
Faret 4 (Gnr 2,
bnr 1068, seksjon
100) er solgt for kr
1.750.000 fra Karin
Strøm til Mai Berggren (06.12.2007)

Andel av Feltspatveien 26 (Gnr 27, bnr
295) er overdradd
fra Cathrine Braaten
til Espen Braaten
(03.12.2007)

Steinveien 12 (Gnr 1,
bnr 418) er solgt for
kr 1.836.000 fra Oslo
kommune til Fredensborg Boligutleie
Ans (07.12.2007)

Jaerveien 39 (Gnr 11,
bnr 84) er overdradd
fra Finn Tore Teisbo
til Mette Elinor
Teisbo Kristensen og
Ulla Merete Løken
(04.12.2007)

Steinveien 1 (Gnr 1,
bnr 413) er solgt for
kr 6.800.000 fra Oslo
kommune til Steinveien 1 as (07.12.2007)

Tosletta 5 (Gnr 1, bnr
348) er solgt for kr

Steinveien 14 (Gnr 1,
bnr 417) er solgt for
kr 1.836.000 fra Oslo
kommune til Fre-

densborg Boligutleie
Ans (07.12.2007)
Bjørnemyrveien 29
A (Gnr 1, bnr 412) er
solgt for kr 8.772.000
fra Oslo kommune til
Bjørnemyrveien 29
as (07.12.2007)
Andel av Gnr 3, bnr
32 er overdradd for
kr 4.000.000 fra
Eline Alten til Lars
Ronæss (07.12.2007)
Kirkeveien 326 (Gnr
29, bnr 75) er solgt
for kr 1.200.000 fra
Alfhild Synnøve Nordby til Aase Regine
Nordby (07.12.2007)
Salget omfatter også
Gnr 29, bnr 95
Andel av Svestadbakken 27 (Gnr 28,
bnr 90) er overdradd
for kr 2.625.000 fra
Kirsten Lise Elfstrand
til Trygve Thowsen
(10.12.2007)
Fjordveien 58 (Gnr 7,
bnr 32) er solgt for kr
2.250.000 fra Mette
Cheng Munthe-Kaas
til Monica Sybil
Gereke (10.12.2007)
Lindemannvei
41 (Gnr 30, bnr
433) er solgt for kr
2.000.000 fra MoneLisa Mikalsen til
Gry Stine Kopperud,
Magne Kopperud og
Remi Andre Hansen
(10.12.2007)
Enerhøgdveien
18 (Gnr 6, bnr
271) er solgt for kr
4.000.000 fra Patrik
Martin Svensson og
Benedikte Svensson
til Wenche Frosthammer Wilhelmsen og
Jan Erik Wilhelmsen
(10.12.2007)
Bregneveien 15 (Gnr
4, bnr 533) er solgt
for kr 2.400.000
fra Marius Vamnes
til Roger Austli og
Mona Karin Mehus
(11.12.2007)
Gnr 23, bnr 183 er
solgt for kr 355.080
fra Nesodden kommune til SveinMartin Tyreng og
Jan Øyvind Tyreng
(11.12.2007)

Andel av Bråtedamveien 20 (Gnr 26,
bnr 5) er solgt for kr
400.000 fra Øystein
Krogh til Krogh
Eiendom Invest as
(11.12.2007)
Blåbærstien 18 C
(Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 16) er solgt
for kr 2.525.000 fra
Lisbeth Gundersen
til Line Vedeler Eyde
(12.12.2007)
Andel av Bråtaveien
4 (Gnr 25, bnr 93) er
overdradd fra Hege
Nordby Hjortdal til
Johanne Hjortdal,
Jens Erling Hjortdal, Hedda Hjortdal
og Jon Hjortdal
(12.12.2007)
Andel av Bråtaveien
4 (Gnr 25, bnr 93)
er overdradd fra
Johanne Hjortdal,
Jens Erling Hjortdal
og Hedda Hjortdal
til Jon Hjortdal
(12.12.2007)
Andel av Skogbrynet
5 (Gnr 29, bnr 537)
er overdradd fra Liv
Lindstrøm til Ole
Peter Ringdal, Rolf
Kiærland Ringdal
og Pål Rune Ringdal
(12.12.2007)
Andel av Nedre
Utsiktsvei 29 (Gnr
4, bnr 574) er solgt
for kr 3.250.000
fra Bjørn Klunde
til Olaug Moi
(12.12.2007)
Andel av Kløftaveien
121 (Gnr 22, bnr
11) er overdradd fra
Anne-Gina Evensen
til Tom Flåta Evensen
(13.12.2007)
Blåbærstien 26
(Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 113) er solgt
for kr 748.000 fra
Oslo komm/Sunnås
Sykehus til Fredensborg Boligutleie Ans
(14.12.2007)
Bjørnemyr Terrasse
3 D (Gnr 1, bnr 480,
seksjon 5) er solgt
for kr 2.675.000
fra Hilde Sørli og
Erik Grande til
Magne Hage og Ida
Samantha Drugg
(17.12.2007)

Bjørnemyr Terrasse 21 D (Gnr 1,
bnr 480, seksjon
77) er solgt for kr
2.600.000 fra Ellen
Irene Graff Combs og
John Adam Combs
til Stine Aakre og
Eva Ødegård Aakre
(17.12.2007)
Willy Thoresens
vei 17 (Gnr 5, bnr
351) er solgt for
kr 4.100.000 fra
Vebjørn Breivik
Myhr til Liv Ingeborg
Mjøllner Nørsterud
og Tor Nørsterud
(17.12.2007)
Solstadveien 3 (Gnr
30, bnr 272) er solgt
for kr 6.650.000 fra
Jan Harald Thøgers
til Lasse Haugane og
Bente Merethe Haugane (17.12.2007)
Skoklekroken 7 (Gnr
2, bnr 1390) er solgt
for kr 2.925.000
fra Marit Elisabeth
Thorvaldsen til
Quincy Jonas Edward Samuel Douglas
og Henriette Larsen
(17.12.2007)
Holenveien 24 (Gnr
9, bnr 5) er solgt
for kr 4.000.000
fra Solveig Elfrida
Skjær til Kirvoco Ans
(17.12.2007)
Andel av Blylagveien
147 (Gnr 15, bnr
57) er overdradd
for kr 1.500.000
fra Knut Børing til
Nina Therese Semb
(18.12.2007)
Høybråteveien 57
(Gnr 18, bnr 13) er
solgt for kr 2.525.000
fra Unni Bente
Johansen og Trond
Angelsnes Hansen til
Omsorgspartner as
(19.12.2007)
Gnr 1, bnr 903 er
solgt for kr 500.000
fra Kirsti Sundbø til Eva Charlotte
Doverby og Arne
Karlsen (20.12.2007)
Flafjellet 5 (Gnr 25,
bnr 517) er solgt
for kr 2.850.000
fra Hege Jeanette
Nymoen og Bendik
Øen Haftun til
Solveig Kristin Slette
(20.12.2007)

Gnr 1, bnr 963 er
overdradd fra Kjell
Norderhaug og
Lene Andreassen til
Nina Hall Nedrelid
og Rune Nedrelid
(20.12.2007)
Nedre Movei 48
(Gnr 2, bnr 24)
er overdradd fra
Sven-Erik Finstad til
Marius Leyell Finstad
(21.12.2007)
Snekkerveien 9
(Gnr 15, bnr 14)
er overdradd for kr
2.000.000 fra Sidsel
Alvestad Gustafson
til Connie Marie
Alvestad Moen
(21.12.2007)
Gamle Hellvikvei
51 (Gnr 1, bnr 113,
seksjon 2) er solgt
for kr 3.000.000 fra
Jan Erik Wilhelmsen
og Wenche Frosthammer Wilhelmsen til Karianne
Skougstad Gamkinn
og Åge Hvitstein
(21.12.2007)

Eiendomsoverdragelser

Bjørn Aage Vik
(27.11.2007)

Oksvalveien 54 (Gnr
2, bnr 619) er solgt
for kr 2.500.000
fra Harald Fredrik Millstein og
Hanne Millstein til
Raymond Andersen
(24.12.2007)
Øvre Utsiktsvei 51
(Gnr 4, bnr 407) er
overdradd fra Gerd
Elise Andresen til
Øivind Knut Andresen (24.12.2007)
Andel av Gnr 1, bnr
153 er solgt for kr
20.000 fra Grete
Meinich Doxrud og
Inga Lise Meinich
Doxrud til Karin Moe
Hennie (24.12.2007)
Blåbærstien 30 (Gnr
2, bnr 1123, seksjon
125) er solgt for
kr 2.300.000 fra
Ina Gundersen til
Stein Bjørnstad og
Aase Kristine Malm
(24.12.2007)
Gnr 26, bnr 98 er
solgt for kr 300.000
fra Bjørn Erik Thom
til Lill Therese
Grorud og Torkel
Soma (07.01.2008)
Gnr 26, bnr 179 er
solgt for kr 300.000

Nr 1
mars
2008

21

Annonser

avslag på motor med fjernkontroll til nye markiser
Vi løser de fleste
behov for utvendig
og innvendig
solskjerming.
Ta kontakt for uforpliktende befaring.

tlf. 64 91 30 90

Telefon: 900 16 273
tage.v.jensen@c2i.net

Alt i rørleggerarbeide
OBS! VI har nå utstyr
til å stake/spyle tette rør og
kamera til tette rør

Nesodden Rørleggerservice AS

Gullerudvn. 2, 1450 Nesoddtangen
Mobil 907 21027 e-post: runlaur@online.no

Svein Tyreng AS
maskinentreprenør og rørlegger

)64 93 86 33

Faks: 64 93 86 28
E-post: post@tyreng.no
• Maskinutgraving • Sprenging
• Utvendig vann & kloakk
• Nyanlegg • Pumper
• Rørleggerservice
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Nesodden
www.tyreng.no

NYTT KJØKKEN!
Hvorfor dra over fjorden etter nytt kjøkken,
når du kan få bygget ditt eget kjøkken i
heltre på Nesodden?
Ingen melaminbelagt sponplate som gulner med
årene, skruefester som løsner, eller vannsøl
som får sponplaten til å svelle.
Fordeler:
1. Tilpassing etter behov
2. Tett kontakt med produsent i eget nærmiljø
3. Velg eget design, klassisk eller moderne
4. Gunstig pris i forhold til kvalitet
Besøk vår hjemmeside for flere detaljer:

www.nesoddenlettindustri.no

Åpningstid hverdager fra kl. 8.30–15.30,
eller etter avtale.

Hellvikveien 10, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 19 00 Faks. 66 9192 81

Liaveien 29 A (Gnr
5, bnr 127) er solgt
for kr 2.800.000
fra Pia Merethe
Smidtsrød,Olav
Smidtsrød, Serine
Anny Smidtsrød og
Knut Aage Smidtsrød
til Eivind Berntsen
og Rachel Elizabeth
Dagnall (09.01.2008)
Tangen Terrasse 28
(Gnr 4, bnr 232)
er overdradd fra
Bjørg Wilson til
Knud Erling Wilson
(09.01.2008)
Elgfaret 23 (Gnr 30,
bnr 148) er solgt
for kr 5.500.000 fra
May-Britt Gjengstø
Utheim til Maria
Charlotte Andersson og Morten
Oskar Sandnæs
(10.01.2008)
Munkefaret 11 (Gnr
2, bnr 1122, seksjon
115) er solgt for kr
2.375.000 fra Liv
Ingeborg Mjøllner
Nørsterud og Tor
Nørsterud til Louise
Olsrud (16.01.2008)
Tømmerbakke vei
11 (Gnr 30, bnr
56) er solgt for
kr 5.675.000 fra
Arnbjørn Osmund
Lærdal til Line Dahl
og Bjørnar Seemann
(16.01.2008)
Urianstadveien
1 A (Gnr 29, bnr
239) er solgt for kr
2.300.000 fra Bodil
Brekke til Fjelltun
Borettslag Nesodden
(16.01.2008)
Salget omfatter også
Gnr 29, bnr 240
Salget omfatter også
Urianstadveien 9 A
(Gnr 29, bnr 469)
Midtveien 34 (Gnr
29, bnr 107) er solgt
for kr 2.350.000 fra
Jan Erik Aschem
til Anniken Hansen
(17.01.2008)
Andel av Flaskekroken 9 D (Gnr 2,
bnr 253, seksjon
2) er overdradd
fra Eva Aaslund til

Thormod Aaslund
(17.01.2008)
Andel av Gnr 2, bnr
500 er overdradd fra
Norma Hjerthen til
Torill Holmboe, Svein
Erik Hjerthén og Karin Hjerthen Hansen
(17.01.2008)
Andel av Gnr 2, bnr
500 er overdradd fra
Svein Erik Hjerthén
til Svein Haakon
Hjerthen og Thor
Eilert Hjerthén
(17.01.2008)
Andel av Gnr 2, bnr
500 er overdradd fra
Torill Holmboe,Karin
Hjerthen Hansen,
Svein Haakon
Hjerthen og Thor
Eilert Hjerthén til
Ann-Karin Hjerthen
(17.01.2008)
Kavringstrandveien 7 (Gnr 2, bnr
323) er solgt for kr
4.100.000 fra Tore
Flåm til Espen Husstad og Janne Marie
Log (17.01.2008)
Elgfaret 20 A (Gnr
30, bnr 141) er solgt
for kr 2.800.000 fra
Elin Thorsland til Leif
Kristiansen og Hilma
Jacobine Arctander
(18.01.2008)
Bjørnemyrsvingen
31 (Gnr 1, bnr
525) er overdradd
fra Nils Hermann
Halle til Marit Halle
(21.01.2008)
Overdragelsen omfatter også e.d. i StorElvdal kommune
Blomsterveien 15
(Gnr 4, bnr 211,
seksjon 19) er solgt
for kr 1.950.000 fra
Svein Erik Haugen til
Heidi Gabriela Stevens og Mathias Bolt
Lesniak (21.01.2008)
Andel av Liaveien 44
(Gnr 5, bnr 235) er
overdradd fra Ellen
Minge til Per Walther
Charles Minge
(23.01.2008)
Hellvikskogsvei 31
(Gnr 5, bnr 124) er
solgt for kr 3.250.000
fra Marit Elisabeth
Berg Axelsen og Eli
Dines Axelsen til
Daniel Aleksander

Hagen og Liv Bertheussen Tangløkken
(23.01.2008)

Torleik Kristiansen
og Camilla Winsvold
Staff (04.02.2008)

Grøndahls vei 5
(Gnr 2, bnr 1113)
er overdradd for kr
1.000.000 fra Gudvin
Petter Skeide til
Anne Grethe Skeide
(24.01.2008)
Overdragelsen omfatter også Grøndahls
vei 3 (Gnr 2, bnr
1115)

Andel av Nøkkefaret 24 (Gnr 2, bnr
1178) er overdradd
fra Hildegunn
Olaug Gjerstad til
Roar Olav Gjerstad
(04.02.2008)

Andel av Blåbærstien 23 A (Gnr 2,
bnr 1123, seksjon
21) er overdradd
for kr 1.100.000
fra Lise Myhre til
Reinhard Hvidsten
(08.02.2008)

Korsveien 14 (Gnr
20, bnr 90) er solgt
for kr 2.600.000 fra
Kjell Hansson til Ina
Margit Lindegård
(05.02.2008)

Andel av Furuveien
7 D (Gnr 4, bnr 736)
er overdradd for kr
1.500.000 fra Heidi
Hindrum til Thom
Hallum (08.02.2008)

Bjørnestien 6 (Gnr
30, bnr 337, seksjon
10) er solgt for kr
2.565.000 fra Leif
Kristiansen og Hilma
Jacobine Arctander
til Toledo Fermin
Segundo Fierro
(06.02.2008)

Andel av Bergliveien
6 (Gnr 9, bnr 193)
er overdradd for kr
825.000 fra Silje
Johannessen til
Einar Aleksandersen
(08.02.2008)

Andel av Gnr 12,
bnr 11 er overdradd
for kr 275.000 fra
Ingjerd Sofie Gjesti
til Per Olav Gjesti og
Helga Tove Grindhaug (25.01.2008)
Overdragelsen omfatter også andel av
Gnr 12, bnr 16
Andel av Gnr 12,
bnr 15 er overdradd
for kr 183.333 fra
Ingjerd Sofie Gjesti
til Jan Børge Tjäder
og Ellen Gjesti
(25.01.2008)
Åsaveien 47 (Gnr 2,
bnr 857) er overdradd fra Trond
Lillegård til Bjørn Lillegård og Hildur Lillegård (18.01.2008)
Gnr 2, bnr 1637 er
overdradd for kr
480.000 fra Jan Claes
Christian Palmers
og Tone Spieler til
Anne Kari Steinert
og Trygve Thormod
Steinert (22.01.2008)
Andel av Liaveien
31 (Gnr 5, bnr 251)
er overdradd for kr
2.000.000 fra Anne
Lene Grude Flekkøy
til Eirik Grude Flekkøy (29.01.2008)

Gnr 1, bnr 942
er solgt for kr
1.650.000 fra Vvs
Anlegg as til Camilla
Moe Røisland og
Christer Af Geijerstam (06.02.2008)
Salget omfatter også
Gnr 1, bnr 943
Torvvikveien 13
(Gnr 9, bnr 48) er
overdradd fra Henri
Edouard Jaquet til
Mabel Anyele Killmer
og James Lee Killmer
(06.02.2008)
Blåbærstien 20 C
(Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 39) er solgt
for kr 2.950.000
fra Kathrine Geard
og Lars Nygaard til
Eystein Ruud og
Kristin Schrader
(08.02.2008)

Andel av Furuholtet
64 (Gnr 23, bnr 108)
er overdradd for kr
1.300.000 fra Tore
Mundgjel til Annette Marie Juelsen
(30.01.2008)

Reineveien 24 (Gnr
25, bnr 402) er solgt
for kr 2.550.000 fra
Øyvind Nitteberg og
Line Hammersmark
Nitteberg til Therese
Wenner og Edwin
Sanchez Engelsen
(08.02.2008)

Gnr 5, bnr 372 er
solgt for kr 1.260.000
fra Hanne Leonthin
til Torild Bakke
og Stig Rolfsvåg
(31.01.2008)

Andel av Hasleveien
81 (Gnr 14, bnr 71)
er overdradd fra
Asle Magne Hines
til Aina Jacobsen
(08.02.2008)

Solliaveien 25 (Gnr 9,
bnr 58) er solgt for kr
2.500.000 fra Torunn
Knudsen til Asbjørn

Kringsjåstubben 6
(Gnr 29, bnr 704) er
overdradd fra Katrine
Storbakken Ingjer til

Montri Nakhapravet
(08.02.2008)

Andel av Mokleiva 3
(Gnr 2, bnr 911) er
overdradd fra Patrick
Sven Ole Johan
Verde til Gro Ladegård (12.02.2008)
Håkonskastet 9 A
(Gnr 1, bnr 796,
seksjon 5) er solgt for
kr 2.900.000 fra Løes
Eiendommer as til
Anton Løes og Dorte
Linnemann Løes
(13.02.2008)
Brattbakken 24 (Gnr
29, bnr 151) er overdradd for kr 768.450
fra John Erik Rolfsen
til Unni Rolfsen
(14.02.2008)
Fjordvangveien
87 (Gnr 6, bnr 35)
er overdradd fra
Karlogna Sjemmedal
til Helen Aadne Gulbrandsen og Magne
Aadne Sjemmedal
(15.02.2008)
Andel av Fjordvangveien 87 (Gnr 6,
bnr 35) er overdradd
for kr 750.000
fra Magne Aadne
Sjemmedal til Helen
Aadne Gulbrandsen
(15.02.2008)
Gnr 11, bnr 87 er
solgt for kr 109.200
fra Opplysningsvesenets Fond til
Nesodden kommune
(15.02.2008)
Glenneveien 11 (Gnr
11, bnr 89) er solgt
for kr 3.890.800

fra Opplysningsvesenets Fond til
Nesodden kommune
(15.02.2008)
Andel av Øvre
Solåsen 41 (Gnr 1,
bnr 930) er overdradd fra Ståle
Halden til Benedicte
Halden (18.02.2008)
Tømmerbakke vei
18 (Gnr 30, bnr
77) er solgt for kr
3.800.000 fra Finn
Salvesen og Joessy
De Los Angeles
Romero Salvesen til
Sigrun Sand og Rolf
Niclas Sand Engberg
(18.02.2008)
Fjordvangveien 60 A
(Gnr 6, bnr 128) er
solgt for kr 3.790.000
fra Anders Høglund
og Finn Georg
Philipps til Ekaterina
Tretiakova og Denis
Gubin (18.02.2008)
Fjordvangveien
60 B (Gnr 6, bnr
304) er solgt for
kr 3.790.000 fra
Anders Høglund og
Finn Georg Philipps
til Erlend Stamnes, Gunn Gudrun
Ellinor Bergvik og
Gunhild Nymoen
(18.02.2008)

Eiendomsoverdragelser

fra Steffan André
Mæhlum Jensen
og Heidi Merethe
Grorud til Bjørn Erik
Thom (07.01.2008)

Blåbærstien 33 G
(Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 63) er solgt
for kr 2.550.000 fra
Kristin Schrader til
Marianne Theodorsen Werner og
Andreas Werner
(19.02.2008)
Snarveien 7 (Gnr 25,
bnr 283, seksjon 3) er
solgt for kr 2.290.000
fra Svendsen Johan E
as til Arild Johannessen (19.02.2008)
Gnr 24, bnr 5 er overdradd fra Eva Busch
til Aksel Erik Busch
og Torunn Margareth
Busch (19.02.2008)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Frogn
kommune

f
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Returadresse:

Nesodden Velforbund
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen

Historien bak

Historien bak ...

Tyristua (eller Jegerhytta)
Nesodden Jeger- og
Fiskerforenings store
stolthet – og resultat av
medlemmenes dugnads
innsats gjennom ti år – ble
innviet for ganske nøyaktig
40 år siden.
Av Ann-Turi Ford
Ti år før det igjen, i 1958, hadde foreningen fått leie en ti mål stor tomt av
kommunen. Så fulgte åtte–ti år med
søndagsdugnader hele året.
Sementsekker ble båret opp (hentet
fra Slemmestad med ei skøyte), reisverk
og lemmer ble overtatt etter tyskerbrakkene på Varden og Løesbutikken
på Tangentoppen. Og panelbord
(skåret av jernbanesviller
oppe på Tolga) ble
fraktet sørover – i
en lastebil lånt
fra kommunen.
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Eneste betalte arbeidskraft var
maleren som blant annet dekorerte taket
på en helt spesiell måte – med brennende tyri. Blant medlemmene fantes nemlig både rørleggere og elektrikere.
Medlemmene tok til og med sjauejobber under byggingen av Sunnaas sykehus for å spe på inntekten til byggingen
av Tyristua.
Mange husker nok den gode solbærtoddyen på Tyristua etter skiturer over
Tomåsan eller Bergerbanen. Andre husker de utstoppede dyrene oppe på veggen: ryper, harer og rådyr.
Nesodden Jeger- og Fiskerforening
holdt hytta åpen for turgåere hver søndag i mtrent 20 år. Helt
til folk sluttet å komme på 1980-

tallet av forskjellige grunner – for eksempel: økende bilbruk, konkurranse fra
andre og manglende snø.
I dag brukes hytta til foreningens
møter, en årlig torskeaften, årsfest, sommerfest, jaktmøte med utdeling av rådyrkort, jegerprøvekurs og miniatyrskyting.
I kjelleren finnes nemlig en skytebane
for skyting på blink.
Ikke mange slike foreninger har fasiliteter som dette, og foreningen er også
svært stolte av sitt bidrag til friluftslivaktiviteten på Nesodden.
Kilder:
Nesodden Jeger- og Fiskerforenings medlemmer og
utgivelser

Ikke mange ville tippe at Tyristua rommer en hel skytebane i kjelleren.
Hytta glir beskjedent inn i
landskapet slik den ses
her fra vestsiden.
Foto: AnnTuri Ford

