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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 2008–2009
Knut Næsje (leder)

UrsViK Vel
Ullerneien 55

0381 Oslo
mobil: 901 53 369

epost: knnaesje@online.no

Merete Halvari rinde 
(nestleder) 

Berger Vel
Hovdens vei 7 

1450 Nesoddtangen 
tlf: 66 91 10 00 

mobil: 911 46 134 
epost: merete-halvari.

rinde@telenor.com

ida grjotheim
elliNgstADåseN Vel

granåsveien 12 
1458 Fjellstrand

mobil: 944 00 504
epost: ida@grjotheim.no

ellen larsen
søNDre BlåBærstieN 

sAMeie 
 Blåbærstien 35 B

1450 Nesoddtangen
mobil: 959 40 266

epost: ellen@translators.no

Odd-Petter Fylling
sOlBergsKOgeN Vel 

Mårbakken 38  
1450 Nesoddtangen  

tlf: 66 91 30 92    
mobil: 411 42 020 

epost: odd@to-be.no

tony sheehan
søNDre BlåBærstieN 

sAMeie 
Blåbærstien 35 D 

1450 Nesoddtangen 
mobil: 95 91 99 31  

epost: sheehan@online.no

søgnhild østvold
sjøstrAND Vel
sjøstrandkroken 6

1450 Nesoddtangen
mobil: 922 92 266

epost: sognhild.ostvold@
nordea.com
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Det er fint om det 
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viser Tony Sheehan og 
Trine Margrethe Rogg 
Korsvik i deres velrike, 
Søndre Blåbærstien. 
Les mer om hva de er 
opptatt av der og hvor-
dan et sameie arter seg 
på side 12 og 13.

Foto: Ann-Turi Ford

ForsiDeN 

Sovekommunen Nesodden – når 
hørte vi sist om den? Den stille og 
litt livløse kommunen, der folk bare 
spiser og sover og gjør det aller nød-

vendigste, mens arbeid og aktivitet foregår 
andre steder, først og fremst i oslo?

For noen år siden hørte vi det ofte, men 
i dag virker begrepet malplassert. Neppe 
fordi færre har sitt virke i oslo, men fordi 
arbeids- og næringslivet har gått igjennom 
store forandringer. skillet mellom arbeid 
og fritid er mindre skarpt, arbeidstider og 
arbeidsmåter endres. Mange arbeider del-
vis hjemmefra. Noen tar skrittet fullt ut, og 
etablerer seg her ute.

Før var båtene nesten folketomme på 
dagtid. Nå er det alltid masse mennesker. 
Kommunen lever hele tiden. Nesodden er 
ikke lenger den stille bygda.

samtidig er det ingen tvil om at det er 
ønskelig å legge til rette for flere lokale 
arbeidsplasser. ikke fordi kommunen skal 
bli rik av det. Det er nemlig en svært seig-
livet myte at vi har lite penger fordi det er 

få arbeidsplasser her. Det er faktisk ingen 
sammenheng. Kommunens inntekter 
kommer fra personskatt og statlige tilbake-
føringer, helt uavhengig av hvor mange 
eller få arbeidsplasser vi har.

Men lokale arbeidsplasser er viktige 
av mange andre årsaker. Vi 
sparer tid på arbeidsreiser. 
Vi sparer miljøet. Vi kan vise 
dem som vokser opp hvordan 
verdier blir til. Vi får et enda 
mer levende lokalsamfunn. og 
mange andre gode grunner.

selv om «sovekommunen» 
er en saga blott, er vi tross alt fremdeles 
blant dem som har lavest egendekning av 
arbeidsplasser. Derfor bør lokal nærings-
utvikling være en prioritert oppgave. Jeg 
opplever at det er bred politisk enighet om 
dette. Men det er ingen selvfølge, for slik 
har det ikke alltid vært. Før var det en kre-
vende motsetning mellom ønsket om flere 
lokale arbeidsplasser og hensynet til de 
usedvanlig gode bokvalitetene våre. skulle 

vi legge til rette for næring, eller skulle vi 
beskytte oppvekstvilkår, natur og miljø? 
Hva var viktigst?

De store endringene i arbeidslivet har 
langt på vei eliminert denne motsetningen. 
Det trenger ikke lenger være noen mot-

setning mellom arbeidsplas-
ser og nærmiljøkvaliteter. Nå 
vil nettopp disse kvalitetene 
– det særegne ved Nesodden, 
alt det som så mange setter så 
stor pris på – være våre aller 
beste kort. Det som skaper 
det gode samfunnet,ß er også 

det som tiltrekker de menneskene som 
skaper verdier.

Når vi har gått fra industrisamfunnet til 
kunnskapssamfunnet, og vi går videre til 
det samfunnet der det gode livet og drøm-
mene og fortellingene om oss selv vil være 
det som har størst verdi og vekstkraft; der 
det unike får større verdi enn det meste 
annet, stiller vårt lokalsamfunn sterkt.

Fortsetter nederst på side 3

ord fra ordføreren: 

Når en sovekommune våkner

«Nesodden  
er ikke  

lenger den 
stille bygda»
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HMMM ...  HVOr sKAl 
jeg BegyNNe?

«Jippi!  Jeg ble valgt! Nå 
kan jeg endelig få lov til å 
ta i et tak for nærmiljøet 
mitt. og som nytt styre-

medlem i velet kan jeg sikkert få utrettet 
mye! Hmmm … jeg tror jeg vil begynne 
med å lage en lekeplass, eller forresten, 
en koselig uteplass for alle! eller … eller 
...  åh,  jeg har så mye jeg kunne tenke 
meg å sette i gang! Uansett - dette blir 
gøy!»

Det er en god følelse – og mange av 
de som frivillig har meldt seg til å sitte 
i velstyrer har sikkert kjent denne følel-
sen selv.  

Men så var det hverda-
gen da: Man sitter der på 
første styremøte, klør seg 
litt i hode og kjenner seg 
litt maktesløs: «Hva gjør 
jeg egentlig her?  Hvor 
skal jeg begynne …?»

styret i Nesodden 
Velforbund har selv 
erfart at det ofte kan 
være tungt å komme i 
gang med nye og ukjente 
oppgaver – spesielt når erfarne folk som 
vet hva de skal gjøre, forsvinner fra 
vervene sine. Det nye styret i Nesodden 
Velforbund vil sannsynligvis oppleve 
dette selv etter kommende årsmøte; av 
de syv medlemmene som nå sitter i 
styret, er det kun to stykker som blir sit-
tende, og disse har kun sittet i styret i ett 
år. De resterende fem stiller ikke til gjen-

valg, så det blir en utfordring for det nye 
styret å komme i gang. Men det betyr 
også at det vil være en stor mulighet 
for et ferskt styre å tenke i nye baner! 
Jeg tror det vil bli spennende å være om 
bord i styrehuset i tiden fremover.

Det er ikke alltid like lett å vite hvor 
man skal ta fatt lokalt heller. Dette 
ønsker det nåværende styret å hjelpe 
det nye styret og de enkelte velene med. 
Vi planlegger å invitere alle ledere i 
medlemsvelene våre til et fellesmøte 
hvor gamle og nye ledere, samt styre-
medlemmer i Velforbundet møtes og 

utveksler erfaringer. Her 
kan man etablere sam-
arbeid, skape nettverk 
utover de enkelte vele-
nes grenser, hente erfa-
ringer, diskutere utfor-
dringer med likesinnede 
og hjelpe hverandre med 
å løse problemer. Det 
er naturlig å avholde et 
slikt møte i september, 
når velene har valgt nye 
styreledere og det nye 

styret i Velforbundet er på plass. 
Det er et ønske fra styremedlemmene 

om å komme tettere inn på de enkelte 
velene for lettere å kunne finne arbeids-
oppgaver og for å tydeligere se hva slags 
problemer eller utfordringer de enkelte 
velene har. ett av tiltakene vi setter 
i gang for å oppnå dette er å invitere 
tre–fire vel til å delta på første del av sty-

remøtene. styret har rundt ti styremøter 
i året, og beregner å sette i gang med før-
ste besøk på styremøtet i april. På disse 
møtene har vi en gylden mulighet til å 
informere hverandre om det som skjer, 
hvordan vi jobber, og velene blir oppfor-
dret til å ta med seg saker de ønsker at 
styret skal jobbe videre med.

en annen viktig oppgave som styret 
ønsker å ta tak i, er å informere litt bedre 
om hva vi gjørog gjøre websiden vår litt 
mer dynamisk, legge inn mer stoff, legge 
ut «oppskrifter» om for eksempel «hvor-
dan bestille sand?», «hvordan bestille 
nytt veiskilt?», «hvordan opprette vei-
lag?» og så videre og invitere medlem-
mene til å bidra med info, slik at det 
blir mer aktivitet på websiden vår. Har 
du noe å bidra her, så send det til oss på 
epost: kontakt@nesoddenvelforbund.no. 

Websiden vår finner du her: www.nes-
oddenvelforbund.no.

til slutt vil vi oppfordre alle som 
ønsker å gjøre en innsats for nær-
miljøet på Nesodden, til å stille opp 
på valg til det nye styret i Nesodden 
Velforbund. Vi trenger fem nye, 
engasjerte og positive entusiaster 
som kan hjelpe oss til tenke nytt og 
til å ta fatt på nye og utfordrende 
arbeidsoppgaver.

Grethe Marie Belboe
sekretær i Nesodden Velforbund

«Hmmm … jeg 
tror jeg vil begyn-
ne med å lage en 

lekeplass, eller 
forresten, en 

koselig uteplass 
for alle!» 

Årsmøtet avholdes 
torsdag 7. mai, 

kl. 18.15 i samfunns- 
huset på Tangen. 

FORELØPIG PLANLAGTE DATOER 
FOR STYREMØTER:

Onsdag 25. mars  
klokka 18.15–21.15

Tirsdag 21. april  
klokka 18.15–21.15 

Fortsettelse fra side 2  
 
For Nesodden er annerledeskommunen 

– tett på storbyen, men grønn, vakker og 
landlig. Urban og moderne, men med sam-
hold og tradisjoner. en båtreise som binder 
by og land sammen, men som også er det 
viktige skillet. ingen gjennomgangstrafikk. 
Gamle sommervillaer, etterkrigstidens rek-
kehus, årtusenskiftets moderne boliger. 
Høyt utdannelsesnivå. større andel profe-
sjonelle kulturarbeidere enn noen annen 
kommune; takhøyde, mange måter å leve 
og arbeide på, mange livsperspektiver og 
innfallsvinkler.

Dette skaper både en bokommune med 

særegne kvaliteter og potensial for nyska-
pende næring. Noe utløses nå i kunst- og 
kulturnæringssenteret sandvold, som med 
arbeidsplasser for et stort antall kunstnere 
og kulturarbeidere blir noe helt nytt. Folk 
vil til Nesodden, og stadig flere ønsker også 
å jobbe herfra, i det beste fra to verdener.

Nå skal vi i gang med å lage en nærings-
plan for denne kommunen vår, i nært sam-
arbeid med dem som driver, eller kan tenke 
seg å drive, næring på Nesodden. Det skal 
bli morsomt arbeid!

Vennlig hilsen
Christian H. Holm, ordfører
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Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT • TLF 66 91 14 22

PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland

Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen

Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg

Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen

Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche

Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell

Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold

SALG AV FERDIGRAMMER!

VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ......... 7–17
torsdag  .................................. 7–18 
Lørdag  ................................... 9–14

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

NesoddeN
tangen Nærsenter • telefon 400 05 954 Åpningstider: man–fred 9–20 Lør 9–18

Vi Fører et stort utVaLg gaVer,tapet, 
kjøkkenutstyr, Verktøy, MaLing,  
eLektroVerktøy, kjeLer, jernVare, 
hageredskap, griLLer og diVerse

alltid gode tilbud

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
fagerhoi@
online.no

TRYGG BILPLEIE



i    velavisens utgave fra april 1954 
diskuteres båtselskapets nye mo-
torer: 

«Vårt program er å modernisere 
det båtmateriell vi har, fortsette å sjalte 
ut de eldste dampdrevne båter, og bygge 
nye motorer, turbin- eller atomkraft-
drevne istedet.»

Noen temmelig spreke forslag med 
andre ord. 

inne i bladet handler det videre om bed-
ring av Nesoddens komunikasjoner. Det 
refereres fra en artikkel i aftenposten, 
hvor ordfører Langfjeld den 6. januar 
1954 forteller at det er hans inntrykk 
at Nesodden «nu har fått en tilfreds-
stillende båt og bussforbindelse med de 
omkringliggende kommuner» og at «de 

Fellesvelets Avis 
for 55 år siden

klager som av og til fremkommer ikke 
alltid er berettiget.» 

Det argumenteres det imidlertid imot 
i velavisen: 

«Hvis man en søndag ønsker å gå i en 
oslo-kirke, må man reise fra Nesodden 
med en båt som i heldigste fall 
kommer til byen klok-
ken 9.45 (Tangen) 
fra Bundefjordsiden, 
klokken 8.35. Tenk på 
det, å gå i oslo en søn-
dag formiddag fra klok-
ken 8.30 morgen. Minst 
to timer bortkastet. Ja, 
det lar seg nesten ikke 
gjøre å gå i en oslo-kirke 
en søndag selv om man er 
buden i barnedåp og konfir-
masjon, for i de to timer er 
det praktisk talt ingen steder 
å gå hen, ikke en kino, ikke et 
museum, ikke andre resturan-

ter enn jernbaneresturantene, så vidt 
vi vet.» 

Det var ganske andre tider på 
femtitallet enn det er 
i dag.

N
otiser

Savner du  
velavisen i din  

postkasse?
ring Follo distribusjonsservice 
66 91 07 54 / 915 56 964
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fra 1. mars 2009 kan et lag eller én 
forening velges til å motta inn-
til fem prosent av det beløpet du 
spiller for hos Norsk Tipping.

Den såkalte grasrotandelen går ikke 
utover innsatsen eller premien, men 
kommer i tillegg til det du spiller for. 
Forutsetningen er at laget eller forenin-
gen er registrert i Frivillighetsregisteret.

Nesodden idrettsforening har lagt et 
flyveblad i Nesoddens postkasser hvor 
de oppfordrer folk til å gi dem sin gras-
rotandel. 

sprinttrasé for ski, ny tribune på 
Berger stadion og etablering av sports-
stue på Berger er blant tingene de ønsker 
penger til.

Du kan gi din andel på grasrotandelen.
no, ved å sende sms til 2020 med teksten 
«grasrotandelen 981 448 561» – eller 
gjøre det hos din kommisjonær.

Gi din 
grasrotandel!

follo ren iKs har flyttet til Vin-
terbro. Fra mandag 2. mars har 
de holdt til i Kveldroveien 4 i 
Vinterbro næringspark

Telefonnummer er fortsatt 05660.
På Nesodden driver ellers Nesodden 

renovasjon med omlasting, sortering og 
mellomlagring av avfall.

Follo Ren i  
nytt lokale

etter et forslag fra Per Nordal 
har årsmøtet i Nesodden his-
torielag bestemt seg for å se på 
muligheten av å lage et nytt tak 

på klokketårnet på Tangen brygge. Øn-
sket er å få tilbake et tak lik det originale 
fra slutten av 1800-tallet. innen årsmø-
tet i 2010 skal et kostnadoverslag og en 
finasieringsplan være klart.

– Dette er det eldste klokketårnet 
i Norge. Det ble bygd i 1883 og er et 
viktig landemerke og kulturminne, sier 
forslagsstiller Nordal – som også er den 
som skal ser nærmere på saken på lagets 
vegne.

Historielaget arbeider ellers med at det 
originale signalen fyr skal bli stående. 

Jobber for  
nytt klokketak
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NESODDENTorghandel
FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner

sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter 

anleggsgartner

mineralvann
øl

ved
utkjøring av blomster og ved

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19

FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46

Nes.Torg-1/3 0208:Nes.Torghandel  25.02.09  09.12  Sid

Gled 
dere!

... etter mange uker med oppussing og 
total fornyelse, åpner det kjente og kjære
venteværelset dørene igjen i uke 13!
Nøyaktig dato vil bli annonsert på
Nesoddbåtene og i Amta, så følg med!

Velkommen til «Neste Båtens Venner» 
og alle andre som vil dele denne 
gleden med oss! 

E T A B L E R T  P Å  A K E R  B R Y G G E  1 9 8 6

Stranden 1 - Tlf 22 83 28 90

Hannibal, Nesodden Velavis:Layout 1  27.02.09  12.12  Side 1

Åpningstider:
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RING
64 93 91 94
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Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

Vi hjelper 
deg med 
alle typer 
el-installasjon!

Pål Fredrik Eskil Svein
98 28 03 15 98 28 03 16 98 28 03 17

Vi hjelper 
deg med 
alle typer 
el-installasjon!

Pål Fredrik Eskil Svein
98 28 03 15 98 28 03 16 98 28 03 17

Døgnvakt 66 91 82 16

40% avslag på motor m/fjernkontroll til markiser

10%
avslag på 
solskjerming

igTeknikk AS
F 64 91 30 99Nordbyvegen 43,1406 Ski • Tlf. 64 90 30 90 • www.fobotek.no

Follo BoligTeknikk AS

Nå varmer sola igjen!



Alværntoppen 
Sameie
48 medlemmer
leder: Helga s. 
skånland 
tlf. 66 96 03 81

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

Berger vel
stiftet 21.7.1929
Fyller 80 år i år!

82 medlemmer
leder: jan A. Olsen

Bergheim I sameie
stiftet 1986
50 medlemmer
leder: jo stensvold  
tlf. 932 06 921

Bergheim II sameie
stiftet 1999
Fyller 10 år i år!

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
61 medlemmer
leder: Marianne 
ellingstad
tlf. 936 34 139

Bjørnemyr vel
stiftet 28.4.1972
58 medlemmer
leder: ingvild 
Falkenberg Udahl
tlf. 900 48 125

Blylaget vel
stiftet 1.1.1916
93 medlemmer
leder: lars grimsgaard  
tlf. 66 91 14 99

Bomansvik vel
stiftet 21.6.1914
Fyller 95 år i år!

108 medlemmer
leder: Bjørn g. larsen 
tlf. 466 81 192

Dalbo vel
stiftet 24.6.1928
85 medlemmer
leder: Kaare skallerud  
tlf. 915 12 333

Ellingstadåsen vel
stiftet 23.7.1944
Fyller 65 år i år!

56 medlemmer
leder: ida grjotheim 
tlf. 944 00 504 

Fagerstrand vel
stiftet 1.8.1918
118 medlemmer
leder: lars saunes 
tlf. 22 44 40 21
www.fagerstrandvel.no

Fagerstrand/ 
Myklerud vel
stiftet 12.3.1979
Fyller 30 år i år!

207 medlemmer
leder: john Wilson  
tlf. 66 91 90 67

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
124 medlemmer
leder: Kjell grundvold
tlf. 66 91 44 20

Flaskebæks vel
stiftet 3.9.1894
Fyller 115 år i år!

90 medlemmer
Ny leder: truls 
grønneberg
tlf. 66 91 13 17
www.flaskebekk.no

Hasle/Fundingrud-
veien vel
stiftet 1.1.1990
24 medlemmer
leder: Morten Anker-
Nilssen
tlf. 480 02 343

Hellvikskog vel
stiftet 17.8.1920
151 medlemmer
leder: Bjørn Busk  
tlf. 986 30 196

Helvik vel
stiftet 1.6.1912
134 medlemmer
leder: Kristian 
trosdahl
tlf. 464 10 141
www.helvikvel.org

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
Fyller 105 år i år!

189 medlemmer
leder: Vivi rastum 
tlf. 66 96 01 01

Rudstrand og  
Presteskjær vel
stiftet 13.4.1944
Fyller 65 år i år!

11 medlemmer
leder: jan johnsen
tlf. 22 69 16 57

Sjøstrand vel
stiftet 16.8.1917
63 medlemmer
leder: Bård Hauki 
tlf. 928 50 005 

Skogen Vest  
huseierforening
stiftet 23.4.1987
102 medlemmer
leder: Marit 
Fredriksen løkholm
tlf. 920 47 479

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
Ny leder: trine M. 
rogg Korsvik 
tlf. 66 91 60 55
www.blabarstien.net

Torvvik vel
stiftet 1.1.1933
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 

Foreningenes kontaktinform
asjon

dette er noen av 
fordelene ved å  
være medlem 
i Nesodden 
Velforbund: 
• ansvarsforsikring
• rimelig veidekks-

materiell 
• 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 forenings-
lederne via epost 
foran hver utgivelse 
av Fellesvelets avis. 
(si ifra dersom dere 
ikke mottar epost! i de 
tilfellene der lederen 
ikke har, kan vi kan-
skje få bruke eposten 
til en annen i styret?)

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 kontaktinfor-
masjonen, da vel.      

Nesodden Velforbunds 35 medlemsforeninger 
representerer 3 195 husstander på Nesodden
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Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no

Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no

Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

båtplasser

•

vinteropplag

•

kranløft

•

seviceverksted

•

drivstoff

kiosk/ båtutstyr

•

trebåtverksted

•

slipp

•

selskapslokaler

•

kurs/ konferanse

Velkommen til KavringenVelkommen til Kavringen

Vår administrasjon fl ytter til Vinterbro 2. mars
Administrasjonen i Follo Ren IKS fl ytter til Vinterbro 
i Ås kommune. Vi vil være operative i nye lokaler fra 
mandag 2. mars kl. 08.00.

Ny besøks- og postadresse: Kveldroveien 4
     1407 Vinterbro

Nytt telefonnummer:  05660
(interne telefonnummer til ansatte i Follo Ren IKS vil forbli uendret)

Faksnummer:   64 85 23 40
E-post adresse:   post@folloren.no
Internett:    www.folloren.no

Stengt på grunn av fl ytting fra Ski til Vinterbro
På grunn av fl yttingen vil administrasjonen i Ski være 
stengt fredag 27. februar. Gjenvinningsstasjonene i 
Follo vil ikke bli berørt av dette.

- ditt interkommunale renovasjonsselskap i Follo!

Vår administrasjon fl ytter til Vinterbro 2. mars
Administrasjonen i Follo Ren IKS fl ytter til Vinterbro 
i Ås kommune. Vi vil være operative i nye lokaler fra 
mandag 2. mars kl. 08.00.

Ny besøks- og postadresse: Kveldroveien 4
     1407 Vinterbro

Nytt telefonnummer:  05660
(interne telefonnummer til ansatte i Follo Ren IKS vil forbli uendret)

Faksnummer:   64 85 23 40
E-post adresse:   post@folloren.no
Internett:    www.folloren.no

Stengt på grunn av fl ytting fra Ski til Vinterbro
På grunn av fl yttingen vil administrasjonen i Ski være 
stengt fredag 27. februar. Gjenvinningsstasjonene i 
Follo vil ikke bli berørt av dette.

- ditt interkommunale renovasjonsselskap i Follo!
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Vi søker fem kandida-
ter til styret i Nesodden 
Velforbund.
Vi nærmer oss årets represen-
tantskapsmøte. i den anled-
ning ønsker valgkomiteen 
seg innspill fra personer som 
kan tenke seg et styreverv i 
Nesodden Velforbund.

det venter spennende og 
utfordrende oppgaver i vel-
forbundet, som 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 forbun-
dets kompetanse på en rekke 
saksområder. Du blir med på 
å utforme ditt eget nærmiljø.

det har i de senere år vært 
en del problemer med å skaf-
fe kandidater til Nesodden 
Velforenings styre, og vi hen-
stiller til alle medlemmer av 
de forskjellige vel å utnevne 
sin egen kandidat, for å lette 
på vår oppgave å skaffe kan-
didater.

ta kontakt med vårt 
sekretariat på telefon 
90671449 eller på e-post:  
kontakt@nesoddenvelfor-
bund.no

Hilsen valgkomiteen i 
Nesodden Velforening

Vil du være med i velforbundsstyret?

Helgen 24. til 26. april 
holder Norges Velforbund 
sitt 28. landsmøte. Det fore-
går denne gang i Tønsberg, 
Norges eldste by.

Påmeldingsfristen var alle-
rede 1. mars, men det er jo 
mulig å prøve seg likevel, der-
som du ønsker å komme i 
kontakt med andre velmen-
nesker, eller bli bedre kjent 
med Norges Velforbunds 

målsetninger fremover.
Landsmøteforhandlingene 

skjer på lørdagen, søndag får 
du faglig påfyll. Vil du opple-
ve litt av Tønsberg og omegn 
,er det lagt opp til utflukt 
på fredag etter lunsj. Fredag 
kveld er det offisiell åpning 
av kampanjen «Barnas uke 
– ta oss på alvor». 

Se mer på www.velnett.no

tur til tønsberg?
Mange av beboerforeningene 
kan feire runde år i år. Her er 
de i synkende rekkefølge:
• Flaskebæks vel ble stiftet 3. 

september 1894 og fyller 
115 år i år.

• Oksval vel ble stiftet 18. juli 
1904 og fyller 105 år i år.

• Bomansvik vel ble stiftet 
21. juni 1914 og fyller 95 
år i år.

• Berger vel ble stiftet 21. juli 

1929 og fyller 80 år i år.
• Bergheim II sameie ble stiftet 

i 1999 og fyller 10 år i år.
• Rudstrand og Presteskjær vel 

ble stiftet 13. april 1944 og 
fyller 65 år i år.

• Ellingstadåsen vel ble stiftet 
23. juli 1944 og fyller 65 
år i år.

• Fagerstrand/Myklerud vel 
ble stiftet 12. mars 1979 og 
fyller 30 år i år.

Vi gratulerer!
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MOB: 907 21 027 MAIL: RUNLAUR@ONLINE.NO

ALT I RØRLEGGERARBEIDE.
SMÅ OG STORE OPPDRAG.

478 82 010

din  
lokale 

elektriker 
ønsker sine kunder 

god høst!

Best pris  
raskest salg
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 37 00 • Telefaks 66 91 44 40

www.eiendomsformidling.no

Distriktets båtutstyrsbutikk

nybygg

WATSKI
INTERNATIONAL

HEMPEL
SEAJET

ROBLINE
HITACHI

ROCA
GARMIN

RUTGERSON
JOTUN

HEMPEL
KONGSBERG
LOWRANCE
DOMETIC

HOLEBROOK
GILL

restaurering

Du finner oss på Nesset 
. . . og på Nettet!

  BUNNSTOFF • LAKK • EPOKSY • OLJELAMPER • UTEMØBLER
VERKTØY • TAU • KJETTING • GPS • BESLAG • SYREFASTE SKRUER

BÅTSPORTKART • BØKER/TIDSSKRIFT • PENTRYUTSTYR • KAPOCKPUTER m.m.m.

 • GENSERE • STØVLER

ÅPENT mandag – fredag 10 – 19 lørdag 10 – 18
TLF: 64 94 58 88 • post@trebaten.no • www.trebaten.no

•

Utstyr til båt og hytte

©
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Ny avdeling med interiør- og eksteriørmaling fra STAR!
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ordet dugnad kommer av 
det norrøne ordet for hjelp 
dugnaðr. Det er igjen beslektet 
med det å duge, være bru-
kelig. en dugnad er en sam-
menkomst med felles gratis 
innsats for å gjøre et arbeid.

og det er nettopp hva de 
fleste beboerforeninger plan-
legger i disse dager.

Noen har ennå ikke avholdt 
årsmøte og satt dugnadsda-
toer (som Fagerstrand vel 
som skal møtes 26, mars på 
absolutt Hyggelig og Hellvik 
årsmøte som kommer sam-
men 18. mars), mens andre har 
opplegget klart. For eksempel 
sjøstrand vel som skal ha sin 
vårdugnad lørdag 18. april. 
og Fjellstrand som møtes på 
Nyborgjordet tirsdag 12. mai 
og planlegger fellesinnsats på 
stranda en måned etter, lørdag 
13. juni. søndre Blåbærstien 
sameie holder sin vårdugnad i 
begynnelsen av mai.

Men hvordan skal man 

få folk til å stille opp på 
dugnaden? De fleste fører et 
hektisk liv. Det kan lønne seg 
med å lokke, framfor å true, 
skal man få lyst til å prioritere 
innsatsen for fellesskapet.  
Her er noen råd.

• Sørg for at dugnaden blir 
en familiebegivenhet med 
oppgaver og attraksjoner 
også for barna.

• Skap ekstra oppmerk-
somhet omkring dugna-
den. (Du husker kanskje 
hvordan Fjellstrand vel gikk 
ut i amta foran fjorårets 
stranddugnad? De opplevde 
dermed et massivt opp-
møte!)

• lær av Søndre Blåbær-
stien sameie, som har 
svært godt oppmøte på sine 
dugnader. Her et par av trik-
sene de bruker:

• Gratis øl og mat til alle

• Gratis lodd til alle delta-
kere. så trekker man om 
noen premier.

Hvis det er helt umu-
lig og styret blir stående 
alene med river og spader, 
er det fortsatt håp: Kontakt 
Dugnadsbanken! 

Banken har til enhver tid 
organisasjoner, idrettslag, 
skoleklasser og foreninger 
som ønsker å jobbe dugnad. 
Pr. februar 2009 kan hele 
3371 grupper stille ved even-
tuelle oppdrag. Det tilsvarer 
en arbeidsstyrke på ca 53936 
personer.

Du finner mer informasjon 
på dugnadsbanken.no

det er skattefritt å jobbe 
dugnad! De som deltar i dug-
nad, er ikke skattepliktige så 
lenge de ikke mottar vederlag 
fra organisasjonen eller andre, 
også når dugnaden ytes innen-
for et yrke, for eksempel at en 
snekker bidrar med snekring. 

Klar for dugnadsesongen? Husk:
Har foreningen behov for 
grus/pukk og asfaltering 
i løpet av året? om dere mel-
der fra til velforbundet innen 
mars kan dere bli med på 
en fellesbestilling. Vi arbei-
der med å skaffe gunstige 
avtaler blant annet på dette. 
Dette er helt uforpliktende 
men vil gi oss mulighet til å 
forhandle frem gode priser. 
Når det gjelder asfaltarbei-
der har det de siste par årene 
vært vanskelig å få noen til å 
utføre arbeider, og spesielt 
små jobber. Velforbundet 
ønsker derfor å koordinere 
alle små og store bestillinger 
mot leverandør for å få en 
god logistikk, en god pris og 
prioritet.   

søknad om midler til vei-
lys/trafikksikringstil-
tak. Beløpet det kan søkes 
på er 50 prosent, og øverste 
grense er på kr 12.500,– pr. 
medlem/forening pr. år.
Se kontaktinformasjon på 
side 2. Spørsmål kan rettes til 
Knut Næsje på mail: knnae-
sje@online.no.

Veidekksmateriell fra 
Franzefoss skal bestilles hos 
Torstein Bakmand tlf. 66 
91 28 53 / 94 21 03 78. 
Franzefoss har gjort avtale 
med Bakmand om dette. 

Husk også:
• å sørge for synlig hus-

nummer! (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 selv-
sagt også veinavn

• å sende endringer i sty-
rets sammensetning 
og adresseendringer til 
sekretariatet

• alle medlemmer oppfor-
dres nå til å sende inn 
årsmelding for 2008. 
Nytt skjema for utfylling 
ligger på websiden vår: 
www.nesoddenvelforbund.no

G

Fjellstrand-folket har pause under fjorårets flittige stranddugnad. Belønningen er kaffe, brus og hyggeprat.

Foto: K
arin Jonassen



landsbyen sør 
i Blåbærstien
Et landsbymiljø med tun og trivelige fellesarea-
ler, bilfritt miljø, ballplass og kjekke felles utleie-
lokaler er hva folk i Søndre Blåbærstien Sameie 
kan glede seg over. Men de savner et gelender.

Av Ann-turi ford

fire tun med lekeplasser og postkasse-
stativ er rammen rundt dette boligstrø-
ket på nordre Nesodden.

– sameiet ble nylig brukt som eksempel 
på typisk 1970-talls arkitektur, opplyser 
styreleder Trine Margrethe rogg Korsvik. 
interesserte kan se artikkelen i NBBLs 
blad «Bo» fra desember i fjor.

Sammen med tony sheehan og tre andre 
utgjør rogg Korsvik sameiets styre.

De har fordelt oppgavene slik at én er 
ansvarlig for trehusene, én for murblok-
kene, én er nestleder og sekretær, og 
én leder. i tillegg har hvert tun sin tun-
ansvarlige som håndterer beplantning og 
blomster.

«Landsbyhusene» her ble påbegynt i 
1978 og var ferdig tre år seinere.

sammen med oksval iii sameie utgjør 
de det vi kjenner som Blåbærstien. 
Bebyggelsen består av en murblokk og 
rekkehus i tre.

Beboerforeningen er et av fire sameier 
som er medlemmer av Nesodden velfor-
bund. et sameie innebærer at alt eies i fel-
lesskap. Dermed er alle 135 boenhetene i 
søndre Blåbærstien sameie nødvendigvis 
medlemmer. 

– Dermed må også folk i småhusbebyg-
gelsen være med på å betale gildet når 
det gjøres utbedring i blokka, forklarer 
styremedlem Tony sheehan. 

Veier og veilys er ting hverken styre 
eller beboere behøver å bekymre seg over. 
Det er nemlig et kommunalt ansvar.

styret bekjeftiger seg i stedet med ting 
som vedlikehold og behandling av søkna-
der fra folk som vil bygge ut. 

På dette punktet kommer kulturfor-
skjellene med nabosameiet til uttrykk.

– Vi har en mindre liberal utbyg-
gingspolitikk enn oksval iii, men en mer 
avslappet holdning til kattehold. og bil-

ligere lån, opplyser styrelederen.
– Med hjelp fra arkitekt har vi utar-

beidet en mulighetsplan, som vi følger 
i behandlingen av byggesøknader. Den 
har et system for forskjellige måter man 
kan utvide på, forklarer hun. De har ikke 
hatt så mye dialog med sitt nabosameie.

– Nylig hadde vi imidlertid et møte, 
hvor vi oppdaget at vi har ganske for-
skjellige måter å gjøre ting på, sier rogg 
Korsvik.

et fellesrom i kjelleren i den ene blokka 
leies ut til møter, kurs og selskaper. 

– Vi måtte dessverre bli litt mer restrik-
tive på bruken av lokalene, for det ble 
en del festing etterhvert. Ungdommer 
begynte å misbruke lokalet med mindre-
årig drikking og innendørs røyk, opplyser 
sheehan.

Nå leies de lyse og praktiske lokalene 
(med flunkende nytt kjøkken etter vann-
lekkasje) ut til møter, barneselskap og 
lignende. andre felles ressurser er en 
ballplass.

Styret er tilfreds med godt besøkte 
møter, stort engasjement og sosial inter-
esse. De har også grunn til å være fornøyd 
med en fabelaktig dugnadsoppslutning.

– sist telte vi 70 deltakere her, sier Tony 
sheehan og rogg Korsvik. 

i den nederste delen av Blåbærstien, 
mot rimi og skoklefall-krysset, er graden 
av idyll litt mindre. Her har mange ramlet 
og slått seg på isen og snøen.

– Vi arbeider nå for å få kommunen til å 
sette opp et rekkverk, forteller sheehan.

Både Sheehan og rogg Korsvik har 
bodd her siden 2001.

– Det første jeg gjorde var å selge bilen, 
forteller hun. Dette er så sentralt og kort 
til skole, butikk og alt man trenger.

sameiet opplever ellers at stadig flere 
eldre flytter hit. Befolkningen er ikke 
lenger så preget av barnefamilier.

Portrettet: Søndre B
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Øverst, venstre: (f.v.) Sameiets fellesrom har 
akkurat fått nytt kjøkken etter en vannlekka-
sje. Tony Sheehan og Trine Margrethe Rogg 
Korsvik er fornøyd med resultatet. Rommet 
leies ut for eksempel til barneselskaper. 

Over, topp: En ballplass er mye i bruk om som-
meren til fotball og basketball.

Over: Oversiktskart gjør det  greit å finne fram 
til den du skal besøke i Blåbærstien.

Rad to, venstre: Romslig, lyst og trivelig er det 
i fellesrommet. Her holder forøvrig Nesodden 
velforbund noen av sine styremøter.

Rad to, høyre: Etterhvert som beboerne har blitt 
eldre, har behovet meldt seg for et rekkverk i 
bakken mot Skoklefall. Sameiet er i kontakt med 
kommunen om saken.

Rad tre, venstre: Fire tun med lekeplasser og 
postkassestativer er det i Søndre Blåbærstien.

Rad tre, midten: Styret måtte ta affære med 
tømming av organisk avfall på fellesarealet. På 
egen tomt er det imidlertid lov å ha kompost.

Rad tre, høyre: Rekkehus i tre, og det Tony 
Sheehan og Trine Margrethe Rogg Korsvik 
står foran, en blokk i mur, utgjør bygningsmas-
sen i Søndre Blåbærsten.

Alle foto: Ann-Turi Ford



A
nnonser

Nr 1 
Mars
2009

1414

Nr 1 
Mars
2009

A
nnonser

Hos oss kan du LEIE det du trenger

Utfører miljøvennlig 
anleggsmaskinarbeid

www.samuel-mini-prosjekt.no

NesoddeN dyrekliNikk as
Charlotte søyland og Trine Fosser

Flaskebekksenteret, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 00 90

Mandag, tirsdag og torsdag: 10–13 og 16–19
onsdag: 15–19 • Fredag: 10–13

Hjemmebesøk etter avtale

• Maskinutgraving • Sprenging
• Utvendig vann & kloakk
• Nyanlegg • Pumper  
• Rørleggerservice

NesoddeN
www.tyreng.no

MaSkiNeNtRePReNøR og RøRleggeR

Svein Tyreng AS
)64 93 86 33
Faks: 66 91 19 66

e-post: post@tyreng.no
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enkeltmanns-
foretak eller as?
enkeltmannsforetak er den enkleste formen for 
selskap. Det koster ingenting å registrere, og det 
er enkelt å komme i gang. 

Foretaket drives imidlertid for enkeltperso-
nens regning og risiko. Vedkommende har det 
fulle økonomiske ansvaret for virksomhetens 
forpliktelser, og det skilles ikke mellom perso-
nens private og selskapsrettslige ansvar. 

Fordelen er at du har den fulle frihet til å dis-
ponere selskapets midler og treffe beslutninger.

Kommer overskuddet til å bli over 50.000 kr 
i året, så må du betale moms og registrere deg i 
foretaksregisteret og i avgiftsmanntallet.

Med et aksjeselskap er den personlige øko-
nomiske risikoen mindre.  Det gir bedre ret-
tigheter og rammevilkår, men ikke alle har de 
nødvendige 100 000 som kreves i egenkapital. 

Kilde: innovasjonnorge.no

Ditt lokale næringsråd
For den som pønsker på å begynne for seg selv, kan det være smart 
å søke råd hos de allerede etablerte virksomhetene i Nesodden 
Næringsråd. For denne interesseorganisasjonen er målet å utvikle 
eksisterende næringsliv, og stimulere til etablering av nye virk-
somheter. 63 av kommunens virksomheter er medlemmer. rådet 
arbeider for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig 
utviklingsmuligheter.

Medlemmene får tilgang til et voksende nettverk av beslutnings-
takere i kommunens næringsliv og styrende organer. og de blir 
invitert til jevnlige frokostmøter med kaffe. Det neste foregår på 
samfunnshuset mellom klokka 8 og 10 onsdag den 1. april.

På deres nettsted www.nesoddenvekst.no finnes mer informasjon 
og  en bedriftskatalog.

Kilde: www.nesoddenvekst.no

Bedrift i boligen?

Nyttige nettsteder: 
www.innovasjonnorge.no, 

www.bedin.no, www.brreg.no, 
 www.naringsetaten.oslo.kommune.no

Noen nærings-
tall for Nesodden
192 137 er sysselsatte i enkeltpersonforetak her 
i landet. i 2006 var 668 av disse nesoddinger.

Tallet er økende, og 166 mer enn i 2000 
i 2006 var 347 personer ansatt i aksjeselskap 

på Nesodden, mot 261 i 2000. 
antall sysselsatte i registrerte foretak i alt 

har økt  fra 837 til 1099 de samme seks årene. 
antall ansatte i norsk avdeling av utenlandsk 
foretak på Nesodden har økt fra to stykker i 
2005 til 13 i 2006. 

Folk tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell har 
imidlertid sunket fra 37 personer i 2000 til 28 i 
2006. i bygge- og anleggsbransjen øker det: i 2000 
var 113 sysselsatt her og i 2006 var tallet 143.

Kilde: SSB

• Vær bevisst på hvordan du skal 
tjene penger på ideen din.

• involver familien eller dem 
rundt deg. Du kan trenge 
hjelp og støtte i en krevende, 
givende og lærerik periode.

• Husk at en etablering tar tid.  
Uansett hvor unik eller genial 
ideen din er, trengs utvikling 
og introduksjon i et marked.

• ikke undervurder behovet 
for kapital. oftest kommer 
utgiftene før og er større enn 
du tror. Det tar tid å jobbe seg 
inn på markedet!

• Del ideen din med andre, ikke 
vær for redd for at noen skal 
stjele den. Flere hoder tenker 
oftest bedre enn ett. Finn 
personer som kan utfylle din 
egen kunnskap.

• Tenk nøye igjennom hva som 
best passer din forretnngsidé,  
å starte et aksjeselskap eller et 
enkeltpersonsforetak. 

• Tenk bredere enn én produkt-
idé dersom du vil bygge en 
suksessbedrift, tenk konsepter 
og risikospredning.

• Kjøp gjerne inn støttetjenester 
til ting som regnskap og så 
videre for å frigi egen tid til 
det viktigste: salg og utvikling.

• ikke overvurder egen idé, 
sjekk i markedet og på net-
tet om det finnes tilsvarende 
eller noe som fungerer like bra 
allerede.

• Bruk det som finnes av opp-
læringstilbud og informasjon, 
både lokalt og nasjonalt.

Kilde: Innovasjon Norge

ti råd til den som  
vil starte for seg selv

Nesodden behøver et blom-
strende næringsliv. Kanskje du 
skulle følge de stadig flere her 
i landet som starter sin egen 
virksomhet? Her er noen råd. 



Tem
a: N

æ
ringsliv i boligstrøk

16

Nr 1 
Mars
2009

En av dem som driver 
næringsvirksomhet på 
Nesodden er Thomas 
Løvenskiold. Han tar vare 
på verdifulle møbler.

Av trond folckersahm  

en møbelsnekker er løsningen når 
yndlingsstolen har mistet fotfestet. 
Thomas Løvenskiold på Bomansvik er 
en av dem. 

Det er ikke den oppgave som er for 
stor for møbelsnekkeren på Nesodden. 
Gamle familieklenodier som av en eller 
annen grunn trenger restaurering utgjør 
en stor del av hverdagen hans.

– Det er utrolig hva som kommer inn 
av jobber, forteller Thomas Løvenskiold.

Han har spesialisert seg på restaure-
ring av møbler, og har jobbet iherdig for 
å sette seg inn i gamle håndverkstradi-
sjoner og teknikker for å kunne ta hånd 
om alle salgs oppgaver.

– slitasjeskader er selvsagt en del av job-
ben, men også flytteskader, forsikrings-
skader og transportskader. Noe har arvet 
møbler, andre har funnet noe på loppis, 
og det er familieklenodier som har fått 
seg en smell, forteller Løvenskiold.

det å sette i stand gamle møbler kan 
være litt av et puslespill, spesielt hvis 
nye deler må anskaffes. Bøssinger til 
skuff- og skaplåser kan være vanskelig å 
få tak i. Det samme gjelder dekorasjons-
lister og pynt, som ofte må lages på nytt 
fra bunnen av.

– Det blir mye detektivarbeid og små-
pusling, men det er svært hyggelig når vi 
får møblene i brukbar stand igjen, både 
for meg og eieren, sier Løvenskiold.

Noen av de verste jobbene som kom-
mer inn, er de der far har forsøkt seg som 
møbelsnekker på egen hånd. Da er tapper 
og innfellinger limt etter alle kunstens 
regler med de mest standhaftige limtyper 
og nærmest umulig å rikke på.

– Vi forsøker å plukke møblene fra 
hverandre på en anstendig måte for så 
å sette dem sammen igjen. Det er ikke 
alltid lett i disse tilfellene, men det er jo 
helt naturlig at folk forsøker å reparere 
selv, mener Løvenskiold.

Men jobben gir også et historisk per-
spektiv. en av metodene Thomas har 
brukt mye tid på spesialisere seg i er 
skjellakkpolering, eller fransk polering. 
Dette var en gammel metode som ble 
brukt til overflatebehandling av møbler, 
spesielt på 1800-tallet.

– skjellakken består blant annet av 
treharpiks som blir blandet med sprit 
for så å bli påført møbelet med en sudd. 

Det blir lagt på et strøk om dagen til 
resultatet blir bra nok, og det kan bli 
mange strøk. selv har jeg trent på denne 
metoden i to år nå, men det er langt 
igjen før jeg er mester. Det er egent-
lig bare gamle snekkere som behersker 
dette i dag, industrilakken overtok på 
1930-tallet, men det er en viktig tra-
disjon å ta vare på. spesielt ettersom 
antikke bymøbler er mer populært enn 

Møbeldoktoren som redder klenodiene



– Da gjelder det å ha dørene låst 
og alarmen på. Disse klenodiene har 
både affeksjonsverdi og reell verdi, sier 
møbelsnekkeren.

Thomas Løvenskiold er møbeldoktor og har 
spesialisert seg på restaurering av gamle 
klenodier.

potter. stoler og bord det har blitt dan-
set på. Men det går som regel greit å 
få det tilbake i original stand. Jeg er 
veldig bevisst på å bruke opprinnelige 
materialer og remedier. er det et 200 år 
gammelt bord, så skal det tilbake til det 
opprinnelige. Det er en klar målsetning, 
understreker Thomas Løvenskiold, som 
kan skryte av at de eldste møblene han 
har hatt inne var fra 1600-tallet.

noen gang tidligere, sier Løvenskiold.

Som nevnt er arbeidsoppgavene 
mange, arbeidsredskapene likeså, de 
varierer fra hammer og sag til tannlege-
verktøy. For eksempel er intarsiaarbeid 
en krevende oppgave som fordrer både 
liten redskap og stø hånd. 

– ellers blir det mye problemløsing. 
Bordplater med ringer etter blomster-
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Steinmaterialer, pukk og grus
Vi leverer til entreprenører, industri, 

byggelag og private i hele Follo.

Franzefoss Pukk AS

Avd. Vinterbro
Telefon: 64976911

Avd. Nesodden
Telefon: 66918728

Trygg Handel!

Vår i velet
send gjerne  

velavisen bilder  
og ord fra dugnader,  

vårfester eller  
beboerforeningens 

andre arrangement!

Gratis parkering 

Åpningstider: 
Mandag–fredag  

10–20 (9–18) 
Meny og Jernia  

9–20 (9–18) 

www.naersenteret.no 
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 grevlingfaret 1 
(gnr 1, bnr 375) 
er overdradd fra 
Asbjørn Bryni 
til ruth lisbet 
solberg Bryni 
(31.10.2008)

Bekkefaret 8 (gnr 
25, bnr 239) er 
overdradd fra 
tore Finn lund-
berg til solveig 
sætre lundberg 
(31.10.2008)

Andel av Bjørne-
myrsvingen 34 
(gnr 1, bnr 497) 
er overdradd fra 
Marit Alme til 
Christian Frithjof 
Alme (31.10.2008)

Håkonskastet 
9 C (gnr 1, bnr 
796, seksjon 21) 
er solgt for kr 
3.000.000 fra Kim 
Wæhle til Kerstin 
Birgitta Ölmerud 
(04.11.2008)

Fjordvangveien 80 
C (gnr 6, bnr 24, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 3.250.000 
fra Herman 
Andre skaar til 
Odd Møglestue 
(05.11.2008)

løeshagaveien 
40 (gnr 10, bnr 
82) er solgt for 
kr 3.700.000 fra 
Arild sagmoen til 
Piotr Pustelnik og 
sylwia Pustelnik 
(05.11.2008)

gnr 10, bnr 134 
er overdradd fra 
Arne sagmoen til 
Piotr Pustelnik og 
sylwia Pustelnik 
(05.11.2008)

lalienveien 17 
(gnr 30, bnr 426) 
er solgt for kr 
2.000.000 fra tove 

Bodil ehrhorn til 
laila yvonne Ven-
bakken Hovland 
og lars Olav Hov-
land (05.11.2008)

Andel av Hella-
veien 116 (gnr 
29, bnr 409) 
er overdradd 
fra Odvar roy 
Bragmo til Aase 
johanne Bragmo 
(05.11.2008)

Andel av løes-
hagaveien 47 
(gnr 10, bnr 113) 
er overdradd fra 
joakim Krøvel til 
ingrid Mo Krøvel 
(06.11.2008)

strandpromena-
den 38 (gnr 2, 
bnr 21) er solgt 
for kr 9.000.000 
fra tom senstad 
til Kjetil eikeset 
(06.11.2008) 
salget omfatter 
også gnr 2, bnr 
199 
salget omfatter 
også gnr 2, bnr 
484

Fagerstrandbak-
ken 36 (gnr 25, 
bnr 101) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra Dag Bråthen 
til torleif Bakken 
(06.11.2008)

Bråtenveien 3 
A (gnr 29, bnr 
774) er solgt for 
kr 4.384.000 fra 
stiftelsen Fugle-
sang til Fugle-
sang Borettslag 
(06.11.2008)

Andel av Bregne-
veien 15 (gnr 
4, bnr 533) er 
overdradd for kr 
404.177 fra Mona 
Karin Mehus 
til roger Austli 
(07.11.2008)

øvreveien 48 
(gnr 2, bnr 170) 
er overdradd fra 
einar sandbæk til 
Arvid Dalseth iver-
sen (07.11.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også gnr 
2, bnr 451

Bekkevei 5 A (gnr 
29, bnr 135) er 
overdradd fra Aase 
Nicolaysen til 
Odd ivar rødseth 
Nicolaysen, tom 
Nicolaysen, åse 
lisbeth Nicolaysen 
og Viggo Nicolay-
sen (07.11.2008)

Bekkevei 5 A 
(gnr 29, bnr 
135) er solgt for 
kr 1.600.000 fra 
Odd ivar rødseth 
Nicolaysen,tom 
Nicolaysen, åse 
lisbeth Nicolaysen 
og Viggo Nicolay-
sen til Christopher 
Peter Butters 
(07.11.2008)

gamle Hellvikvei 
67 B (gnr 1, bnr 
778, seksjon 2) 
er solgt for kr 
3.500.000 fra geir 
Kippenes og Anne 
Karine råmunddal 
Kippenes til espen 
sollie Haneborg og 
Ann-Kristin Aase 
(12.11.2008)

gnr 30, bnr 27 er 
overdradd fra in-
ger Margrethe Parr 
til Hans Fredrik 
Parr (12.11.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også gnr 
30, bnr 180 
Overdragelsen 
omfatter også 
andel av gnr 30, 
bnr 344 
Overdragelsen 
omfatter også 
andel av gnr 30, 
bnr 346 
Overdragelsen 

omfatter også gnr 
30, bnr 405

reineveien 45 
(gnr 25, bnr 
331) er solgt for 
kr 1.850.000 fra 
jon Arne Bjørs-
vik og Camilla 
Knutzen til Mette 
Holter og lars 
Agnor Klynderud 
(12.11.2008)

sandbakkveien 
4 (gnr 28, bnr 
267) er solgt for 
kr 2.650.000 fra 
Agnes Hagelund til 
lise Thalia Borgen 
(13.11.2008)

øvre solåsen 57 
(gnr 5, bnr 59, 
seksjon 4) er solgt 
for kr 4.590.000 
fra solåsen Pano-
rama as til Vera 
Baasland Halvor-
sen (13.11.2008)

Andel av Hell-
vikveien 91 (gnr 
1, bnr 693) er 
overdradd fra May 
Kristin Bagge-
lund til Harald 
lindebrekke 
(14.11.2008)

Whistbakken 20 
(gnr 8, bnr 26) 
er overdradd fra 
solveig Borg-
hild jensen til 
tove Nygaard, 
Bjørg solbakken, 
jeanette jensen, 
Mads Kenneth 
jensen og glenn 
Christer jensen 
(17.11.2008)

Andel av Whist-
bakken 20 (gnr 8, 
bnr 26) er over-
dradd fra tove 
Nygaard,Bjørg 
solbakken, 
jeanette jensen, 
Mads Kenneth 
jensen og glenn 

Christer jensen 
til lars Thomas 
Nygaard, tonje 
Anette Nygaard, 
Anja Therese 
Nygaard, Chris-
tine Forsetlund 
solbakken, irene 
langeid og Kristin 
Berthelsen jensen 
(17.11.2008)

Hellaveien 211 
(gnr 28, bnr 
279) er solgt for 
kr 2.100.000 fra 
tommy larsen til 
Anastasia Afana-
sieva, Marcus stolz 
og Boris Afanasyev 
(17.11.2008)

gnr 4, bnr 805 
er solgt for kr 
2.800.000 fra ran-
di Beate Nordby 
ellingsberg til Kai 
Agnar Finsnes 
(18.11.2008)

Andel av Nedre 
Movei 27 (gnr 
4, bnr 358) er 
overdradd fra Odd-
mund elias Waale 
til Brita Waale 
(24.11.2008)

Kapellveien 113 
(gnr 2, bnr 371, 
seksjon 2) er 
overdradd for 
kr 2.400.000 fra 
ragnhild Fossum 
til Celia Aparecida 
Fossum og Kjell 
Aage Fossum 
(24.11.2008)

storerudveien 125 
(gnr 27, bnr 52) er 
overdradd fra sne-
frid lilloe til Arne 
lilloe (25.11.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også gnr 
27, bnr 63

Andel av Furubak-
ken 7 (gnr 1, bnr 
867) er overdradd 
fra stein røil til 
Karin Unni røil 
(26.11.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også se-
fjellveien 24 (gnr 
5, bnr 144) 
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Flesberg kommune

Andel av Karl 
Pedersens vei 11 
(gnr 15, bnr 13) 
er overdradd for 
kr 2.850.000 fra 
Marit igesund 

Eiendom
soverdragelser

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.
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Gårdsnumre  
på Nesodden

§]

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
25 spro

26 rud – store
27 gjøfjell
28 granerud
29 Fjell
30 to
31 sandaker
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Det fi nnes mange 
gode grunner til at 
vi har de mest lojale 
strømkundene!
(Norsk kundebarometer 2006)

• Norges eneste strømleverandør med omfattende kundegaranti
• Konkurransedyktige strømavtaler – både med faste og fl ytende priser
• Kompetent og tilgjengelig Kundeservice, enten via telefon eller e-post
• Enkel og forståelig strømregning – enten elektronisk eller på papir
• Ingen forskuddsbetaling

Se www.fortum.no eller ring oss på telefon 815 444 99

Vi sender den gode energien rundt

Annonsér i 
velavisen

Du når hele Nesodden,  
og mere til, gjennom 

Fellesvelets avis. 

Priser:
Helside 4 300 kr, halvside 2 300 kr, 

kvartside 1 300 kr, 1/8 side – 800 kr
rimelige årsavtaler. Tillegg for farger.

(man–lør)
07-23

Bruk  
våre gode 

annonsører
hilsen 

Fellesvelets avis
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grimsgaard til lars 
Kristian grims-
gaard (26.11.2008)

 gamle Hellvikvei 
83 (gnr 1, bnr 
468) er solgt for kr 
2.500.000 fra Hege 
Dagny skoglund 
til Cecilie Fosse og 
Kim Atle Pedersen 
(01.12.2008)

Andel av Ves-
leskauen 14 (gnr 
1, bnr 259) er 
overdradd for kr 
1.500.000 fra sis-
sel efjestad groh 
til Hans josef groh 
(01.12.2008)

Andel av Nordre 
sprovei 48 (gnr 
26, bnr 43) er 
overdradd for 
kr 2.500.000 fra 
Kari rummelhoff-
Hansen til lisbeth 
rummelhoff-Han-
sen, stine julie ek-
blad og ida ekblad 
(02.12.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også gnr 
26, bnr 167

øvre solåsen 51 
(gnr 5, bnr 59, sek-
sjon 7) er solgt for 
kr 4.550.000 fra 
solåsen Panorama 
as til Hanna Maria 
Krange og Hanne 
rossing jensen 
(03.12.2008)

Marikloppa 66 C 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 1.990.000 
fra Marikloppa 
as til Hege slind 
(03.12.2008)

Marikloppa 66 B 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 3) er solgt 
for kr 1.990.000 
fra Marikloppa as 
til joachim Bjerke-
lund (03.12.2008)

Marikloppa 66 A 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 4) er solgt 
for kr 2.080.000 
fra Marikloppa as 
til Petter garder 

og Kristin Melby 
Thorbjørnsen 
(03.12.2008)

Marikloppa 60 D 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 14) er solgt 
for kr 2.375.000 
fra Marikloppa 
as til trude 
Christin eklund, 
Arild Hellerud og 
trond Hellerud 
(03.12.2008)

øvre Utsiktsvei 2 
B (gnr 4, bnr 91) 
er overdradd fra 
Harry Wiberg til 
Audrey jean Wi-
berg (03.12.2008)

Marikloppa 60 C 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 15) er solgt 
for kr 2.325.000 
fra Marikloppa 
as til Peter ernst 
legat og ragnhild 
Maria trønsdal 
(03.12.2008)

Andel av Blåbær-
stien 41 D (gnr 2, 
bnr 1123, sek-
sjon 81) er solgt 
for kr 1.000.000 
fra Nils johan 
Korsvik til trine 
Margrethe rogg 
Korsvik og Thomas 
Markus Kvilhaug 
(03.12.2008)

Marikloppa 60 B 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 16) er solgt 
for kr 2.325.000 
fra Marikloppa as 
til Henrik jesper 
giæver Wold og 
Camilla larsen-
lund (03.12.2008)

Marikloppa 60 A 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 17) er solgt 
for kr 2.350.000 
fra Marikloppa 
as til Alexander 
larsen-lund 
(03.12.2008)

Marikloppa 58 D 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 18) er solgt 
for kr 2.350.000 
fra Marikloppa as 
til robin Bernt-

Hugo Nordin 
og Hanna Kris-
tina Christiansson 
(03.12.2008)

Marikloppa 66 D 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 2.050.000 
fra Marikloppa 
as til Mats Dalen 
Kalløkken og Kim 
André Kapstad 
(03.12.2008)

Bjørnelia 20 (gnr 
30, bnr 121) 
er overdradd 
fra jan sinding 
rothe til Maria 
Francesca rothe 
(03.12.2008)

Alvernlia 93 (gnr 
30, bnr 230, sek-
sjon 2) er solgt for 
kr 3.250.000 fra 
Knut erik Paulsen 
til Vidar Thormod-
sen og Kristin ellen 
Nafstad Thormod-
sen (04.12.2008)

Blylagveien 58 
(gnr 15, bnr 30) 
er solgt for kr 
3.500.000 fra Are 
gamst og earl 
Matthew Mcrae 
til Dag Christian 
Klevås rye og gjer-
trud Klevås rye 
(04.12.2008)

gnr 29, bnr 913, 
seksjon 47 er solgt 
for kr 2.990.000 
fra Marikloppa as 
til teresa C Chan 
(05.12.2008)

Marikloppa 58 B 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 20) er solgt 
for kr 2.325.000 
fra Marikloppa 
as til Margrethe 
Helene sjo 
(05.12.2008)

Marikloppa 58 A 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 21) er solgt 
for kr 2.400.000 
fra Marikloppa as 
til ingvild raen og 
Henrik eide jensen 
(05.12.2008)

gnr 29, bnr 913, 
seksjon 46 er solgt 
for kr 2.850.000 
fra Marikloppa as 
til Cecilie Mø-
kleby og Thomas 
Wilhelmsen 
(05.12.2008)

Asgerds vei 8 
(gnr 6, bnr 104) 
er overdradd for 
kr 4.000.000 fra 
tommy tangløk-
ken til liv Ber-
theussen tangløk-
ken (05.12.2008)

Nedre Movei 59 
(gnr 2, bnr 1657) 
er solgt for kr 
2.600.000 fra Kir-
sten gran og Agnes 
Kristin johnsen 
til siri torjesen 
og geir johnson 
(08.12.2008)

Marikloppa 52 A 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 27) er solgt 
for kr 2.550.000 
fra Marikloppa 
as til erik sebas-
tian Vik og Anne 
Margrethe Mølstad 
Moe (12.12.2008)

Marikloppa 52 B 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 26) er solgt 
for kr 2.550.000 
fra Marikloppa 
as til tamara 
Merkus og Kjetil 
Nystrøm limkjær 
(12.12.2008)

tømmerbakke vei 
67 (gnr 30, bnr 
209, seksjon 2) 
er overdradd for 
kr 1.500.000 fra 
Arild Heder til 
Kristin lind Heder 
og erik Heder 
(12.12.2008)

Andel av Bjørne-
stien 6 (gnr 30, 
bnr 337, seksjon 
9) er overdradd for 
kr 1.250.000 fra 
Per Bjørn svend-
sen til Kirsten 
irene Fjordheim 
(18.12.2008)

tryggvangveien 
42 (gnr 28, bnr 
321) er solgt for kr 
2.075.000 fra jan 
Kristian Omsland 
og Nina Omsland 
Kjekstad til sissel 
efjestad groh 
(19.12.2008)

solvangveien 8 
(gnr 24, bnr 49) 
er solgt for kr 
2.500.000 fra Paul 
guanio-Uluru og 
elin irene jo-
hansen til stina 
elin storvand og 
richard storvand 
(19.12.2008)

tangen terrasse 
3 A (gnr 4, bnr 
196) er overdradd 
fra lorang Dahlby 
til Marie Dahlby 
(19.12.2008)

tangen terrasse 
3 A (gnr 4, bnr 
196) er solgt for 
kr 2.500.000 fra 
Marie Dahlby 
til Astrid Wikne 
(19.12.2008)

støps vei 4 (gnr 2, 
bnr 1663) er solgt 
for kr 5.000.000 
fra torgeir Brune 
og lisbeth sol-
berg Brune til siv 
janne lillestøl og 
Andreas Danevad 
(22.12.2008)

gnr 29, bnr 913, 
seksjon 12 er solgt 
for kr 1.990.000 
fra Marikloppa 
as til Martin 
Fierro Norberg og 
Christine grøn-
dahl steffensen 
(22.12.2008)

granåsveien 13 
(gnr 9, bnr 157) 
er solgt for kr 
1.375.000 fra 
jan erik Wedén 
til Anne-gunhild 
Wille (22.12.2008)

reineveien 40 
(gnr 25, bnr 
328) er solgt for 
kr 1.750.000 fra 
Frode Børnes til 

Kristian Arvinn 
Wennersgaard 
(24.12.2008)

Andel av Bak-
kegårdsveien 18 
(gnr 2, bnr 1321) 
er overdradd for 
kr 1.875.000 fra 
Kjersti Dahl til 
Kjetil Arne Dahl 
(29.12.2008)

Andel av gra-
nat-veien 4 (gnr 
27, bnr 179) er 
overdradd fra rolf 
Bull Killingmo til 
inger Killingmo 
(30.12.2008)

gnr 4, bnr 806 
er solgt for kr 
320.000 fra Kristin 
sverdrup og Vibeke 
Vestbø sverdrup 
til tord Holen 
(02.01.2009)

gnr 29, bnr 913, 
seksjon 13 er solgt 
for kr 2.200.000 
fra Bo Klokt 
eiendom as til 
Thomas Ulleberg 
johannesen og 
Monika Minge 
(06.01.2009)

lyngveien 27 
(gnr 4, bnr 486) 
er solgt for kr 
2.100.000 fra geir 
leonard sedler 
til Bente leiknes 
Thorsen og Anders 
skolseg Bruvik 
(06.01.2009)

gnr 1, bnr 15, 
seksjon 5 er solgt 
for kr 2.000.000 
fra liv Weid til 
Arild Hansen og 
Anne-Britt Hansen 
(07.01.2009)

Håkonskastet 2 
(gnr 1, bnr 811) 
er solgt for kr 
5.700.000 fra Nes-
odden gjestehus as 
til Nesodden kom-
mune (07.01.2009)

Willy Thoresens 
vei 5 (gnr 5, bnr 
371) er solgt for kr 



A
nnonser

Nr 1 
Mars
2009

2222

Nr 1 
Mars
2009

A
nnonser

Superbredbånd
– rett fra tv-kabelen

På tide å prøve bredbånd fra Get?
Bestill på: firmapost@nesoddenkabeltv.no/ telefon 64 96 30 75 

eller www.get.no / telefon 02 123

Best i Norge på pris/ ytelse 
(telepriser.no februar 09.)

Trygt, Norman sikkerhetspakke   
følger med alle abonnement 

Enkelt, bredbåndssignaler ligger   
klare i ditt tv-uttak

Visste du at det ligger superbredbånd klar i tv-kabelen du har fra Get?

I følge bredbåndsundersøkelsen fra Teleplan desember 2008, er Get sine 
kunder de mest tilfredse med kvaliteten på bredbånslinja. Vi kan tilby:

Vi hjelper deg med å si opp din   
nåværende bredbåndsleverandør

Raskt, med Get i veggen kan du få   
bredbånd innen 48 timer 

Som eneste aktør i Norge tilbyr vi   
telefoni uten fastavgift
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Eiendom
soverdragelser

3.600.000 fra tor 
Hilmar årnes til 
susanne ram-
berg og joachim 
Andreas Haug 
(07.01.2009)

Kapellveien 117 
(gnr 2, bnr 272) 
er solgt for kr 
5.000.000 fra 
Thorsdatter as til 
Nd eiendom as 
(07.01.2009)

Andel av Vestveien 
11 D (gnr 4, bnr 
211, seksjon 4) 
er overdradd fra 
Agnes lie til Astrid 
Helene lundquist 
og reidar Børje 
lie lundquist 
(08.01.2009)

Perleveien 58 
(gnr 14, bnr 51) 
er overdradd fra 
Bjarne johan 
grøstad til solveig 
Antonia grøstad 
(08.01.2009)

Perleveien 58 (gnr 
14, bnr 51) er over-
dradd fra solveig 
Antonia grøstad 
til siv grøstad, 
tom Bjarne grøs-
tad, ingrid elida 
grøstad og Hanne 
solveig Qvarfort 
(08.01.2009)

Andel av Perleveien 
58 (gnr 14, bnr 

51) er overdradd 
for kr 975.000 fra 
siv grøstad, ingrid 
elida grøstad og 
Hanne solveig 
Qvarfort til tom 
Bjarne grøstad 
(08.01.2009)

skogveien 8 B (gnr 
4, bnr 645) er solgt 
for kr 2.450.000 
fra toril Kvehau-
gen til Marianne 
Bruusgaard og tor 
Kristian torsvik 
(09.01.2009)

Andel av Blylag-
veien 135 (gnr 
15, bnr 53) er 
overdradd fra 
Odd gareid til 
Hanne gareid 
(12.01.2009) 
Overdragelsen om-
fatter også andel 
av Blylagveien 131 
(gnr 15, bnr 102) 
Overdragelsen om-
fatter også andel 
av Blylagveien 133 
(gnr 15, bnr 109)

Hellvikskogsvei 
78 (gnr 5, bnr 
73) er solgt for kr 
3.500.000 fra Ka-
thrine rundgren til 
Ann-Kristin Haug 
og Antoon Vanden-
hove (13.01.2009)

Andel av skokle-
faldsvingen 15 
(gnr 2, bnr 1585) 
er overdradd fra 

Hans jørgen solli 
til Anne irene gro-
ven (14.01.2009)

lerkeveien 36 
(gnr 13, bnr 71) 
er overdradd fra 
gyda torget til 
gyda Birgit eika, 
Anne Karin Olga 
rønning, øystein 
erling torget og 
solfrid Aasta tor-
get (19.01.2009)

Andel av sol-
nedgangen 8 A 
(gnr 4, bnr 590) 
er overdradd for 
kr 3.250.000 fra 
Morten Christen-
sen til Vivi Carlsen 
(19.01.2009)

Fjellveien 29 (gnr 
29, bnr 753) er 
overdradd for 
kr 1.950.000 fra 
Knut Nyvold til 
Hanne Nyvold 
(20.01.2009)

jøtulsvingen 16 
(gnr 1, bnr 878) 
er solgt for kr 
4.300.000 fra gor-
dana Cangalovic til 
Camilla Hamran og 
tony Andre Ham-
ran (21.01.2009)

øvre solåsen 66 
(gnr 5, bnr 367) 
er solgt for kr 
2.000.000 fra stein 
Fredrik janzon 

og liv Heyerdahl 
janzon til Brune 
Bygg & eiendom 
(23.01.2009)

Marikloppa 64 
D (gnr 29, bnr 
913, seksjon 5) 
er solgt for kr 
2.120.000 fra Bo 
Klokt eiendom as 
til sverre Thor-
bjørn Nordgård og 
solveig Nordgård 
(26.01.2009)

gnr 29, bnr 913, 
seksjon 9 er solgt 
for kr 2.150.000 
fra Bo Klokt eien-
dom as til svein 
erik Karlsen og 
Kristin Hunnestad 
(26.01.2009)

Asgerds vei 45 
(gnr 6, bnr 287) er 
overdradd fra Bård 
øyvind Bredesen 
og Cathrine Marie 
Whist til Alya yas-
meen Mohammad 
og Mohammad 
ilyas (28.01.2009)

tosletta 16 (gnr 1, 
bnr 377) er solgt 
for kr 3.600.000 
fra Benny Kop-
perud og erling 
Mathias Wilson 
til Camilla el-
verum og jens 
Christian Bøhler 
(30.01.2009)

Andel av lyn-
gåsveien 22 B (gnr 
4, bnr 282, seksjon 
4) er overdradd 
for kr 879.000 fra 
eva Annie Krey til 
line Krogh Hansen 
(30.01.2009)

Munkerudstub-
ben 18 (gnr 22, 
bnr 42) er solgt for 
kr 2.325.000 fra 
trond lorentzen 
til Martin øde-
gaard og Hege siri 
(02.02.2009)

reineveien 21 
(gnr 25, bnr 434) 
er solgt for kr 
2.400.000 fra øi-
vind André treider 
til Bjørg Oppedal 
(03.02.2009)

tømmerbakke vei 
94 (gnr 30, bnr 
62) er solgt for 
kr 2.200.000 fra 
Hennie K M invest 
as til Peter johan 
Moe (10.02.2009)

lise Maries vei 
29 (gnr 6, bnr 
229) er solgt for 
kr 3.050.000 fra 
richard Marki og 
Birgitte salamon-
sen til Kjersti Dahl 
(10.02.2009)

eikåsveien 20 (gnr 
1, bnr 828, seksjon 
18) er solgt for kr 

1.950.000 fra jan 
johansen og syn-
nøve johansen til 
Camilla gudmund-
sen (11.02.2009)

Marikloppa 42 
A (gnr 29, bnr 
913, seksjon 43) 
er solgt for kr 
3.750.000 fra Bo 
Klokt eiendom as 
til Astrid Pagliarani 
og Cristhian righi 
(12.02.2009)

Nordre sprovei 
30 (gnr 26, bnr 
58) er solgt for kr 
1.700.000 fra Hans 
ludvig Dehli til 
Kirsten Marie Dehli 
Karlsen og synnøve 
Dehli (18.02.2009) 
salget omfatter 
også gnr 26, bnr 75

Bjørnemyr terrasse 
23 D (gnr 1, bnr 
480, seksjon 70) 
er overdradd fra 
Magda Alvhild 
sveum til inger 
johanne sveum og 
sissel roaldseth 
(18.02.2009)

Kilde: Statens 
kartverk

f

Ikke glem årets  
representantskapsmøte  

i Samfunnshuset på Tangen  
torsdag 7. mai kl. 18.15 
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returadresse: 
Nesodden Velforbund
Postboks 127 
1451 Nesoddtangen

H
istorien bak

Visste du at Tangen brygge 
under krigen var rekrea-
sjonssted for tyske front-
kjemperes familier? Eller at 
husløse fra det nedbrente 
Finnmark søkte tilflukt her 
i 1944?

Av Ann-turi ford 

Nå når saker og ting foregår nede på 
Tangen brygge, blir det spennende å se 
om de siste sporene etter gammel stor-
het – trappa, de bearbeidede steinblok-
kene og syrinbuskene – får bestå.
 
Sagaen om tangen brygge slik vi 
kjenner den starter i 1880 da havne-
fogd Johnsen kjøpte den store tomta 
«signalen». i 1892 ga havnefogdens enke 
Johanne Nesodden Dampskipsselskap 
tillatelse til å oppføre en brygge her. Den 
ble lagt på vestsiden, ut mot oslofjorden, 

litt nord for det vi kjenner som den 
gamle brygga.

Fire år etter dette kjøpte olav andersen 
stedet og bygde et hotell av østerdalstøm-
mer (bildet over). i 1900 kunne han ta 
imot opp til 50 gjester i sine tre og en 
halv etasjer. i den 100 kvadratmeter 
store spisesalen kunne gjestene nyte en  
panoramautsikt uten like. 

omkring Hotell signalen (oppkalt 
etter signalklokka som ble satt opp der 
i 1883) lå en flott park innrammet av 
et kunstferdig gjerde. en tunnell førte 
gjestene fra hotellet ned til brygga. 

Fyret ble også satt opp i 1883. Første 
fyrvokter het Magnus Hatt.

Nå fulgte en storhetstid for Tangen 
brygge som ble et populært utfartssted 
for sosieteten fra Kristiania. Men i mai 
1914 brant hotellet fullstendig ned. Bare 
et par sidefløyer sto igjen hvor en viss 
hotelldrift fant sted fram til 1920. 

Nå var eiendommen gjenstand for en 
 

komplisert eiendomskonflikt før en kar 
ved navn schrumdf i 1939 kjøpte stedet 
og hadde store planer – som krigen satte 
en stopper for.

i stedet ble tyskerne innlosjert der, 
og stedet ble også rekreasjonssted for 
frontkjempernes familier. Fra 1944 
huset signalen husløse krigsofre fra 
Finnmark.

den etterhvert forfalne eiendommen 
ble i 1947 solgt for 90.000 kroner fra 
«Direktoratet for fiendtlig eiendom» til 
Nesodden kommune. Her holdt Berger 
og Nesoddtangen skole til før kommu-
nen begynte å rive stedet i 1960.

i 1987 ble landskapet planert til 
større parkeringsplass og ny bussopp-
stillingsplass. og i 1994 startet Bjørn 
uteserveringen signalen (bildet under) 
her. sist sommer ble virksomheten 
solgt, og restauranten skiftet navn til 
Tangenbrygga

KilDe: Nesoddtangen vels jublileumsbok av erling 
rundstrøm
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