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Stadig flere ser for seg å tilbringe alderdommen sin på Nesodden. Blant annet der-
for planlegger Nesodden kommune nå å starte arbeide med en helhetlig pleie- og 
omsorgsplan. Denne planen går inn i en lang rekke med omfattende planlegging for 
de neste 20-30 årene. Nesodden Velforbund deltar aktivt i debatten om fremtiden til 
vårt lokalmiljø, og håper du blir med.                     Les mer om dette på side 4 og 5.
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Nesodden befolkning kan ha blitt 
vant til at fremtiden blir til mens 
man går. Men nå trenger vi plan-
lagte turløyper å gå etter. Løyper 
som tar oss til en bedre fremtid.

Det handler om hvordan Nesodden 
skal utvikle seg de neste 20 og 30 
årene. Velforbundet har vært sam-
men med kommunen om å tenke 
høyt om fremtiden på Nesodden på 
et scenarioverksted denne vinteren, 
og det eneste som er sikkert er at 
fremtiden er i det blå og at Nesod-
den kan utvikles til hva som helst. 
Det holder ikke i lengden. Det er 
godt nytt at Nesodden har mange 
muligheter, men det er dårlig nytt 

av Nesoddtunet til å blekne. Det 
handler om å gi Nesodden et verdig 
sentrum, og et verdig servicetilbud.

Kommunens nye administrasjons-
bygg, bibliotek og kulturhus, skal 
sammen med et nytt kjøpesenter 
på 8900 kvm utgjøre hoveddelene 
av det nye sentrumet. Norgesgrup-
pens storsatsing på Tangen kan 
få vidtgripende konsekvenser for 
handel, næringsdrivende og innby-
ggere. Her må kommunens ledelse 
og alle vi andre som er engasjert i 
lokalmiljøet kjenne utviklingen av 
planene. Få reagerte da Norges-
gruppens prosjektledelse sa til 
Amta i slutten av januar at de ikke 

at man mangler forutsigbare planer 
for å sikre at Nesodden går i en 
løype som er god og fremtidsrettet.

Kommunen skal det neste året 
mestre å initiere og lede arbeidet 
med en rekke avgjørende planer 
for Nesoddens fremtid. Kom-
munen skal sette i verk hovedplan 
for drikkevann og vannmiljø, som 
endelig skal gi enda flere nesod-
dinger sikkert drikkevann, den skal 
få en ny kommuneplan i havn, en 
ny næringsplan og en ny pleie- og 
omsorgsplan. Blant annet. Samti-
dig har kommunen ansvar for tunge 
utbyggingsprosjekter i Tangen sen-
trum som får den lille utbyggingen 
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N
esodden velforbund inform

erer
ønsker at Tangen-senteret skal ta 
opp konkurransen med Ski og Vin-
terbro ved å by på store og kjente 
kjedebutikker i det nye senteret. Ja 
visst kommer det vinmonopol, men 
Norgesgruppen ønsker å ha lokale 
nisjebutikker og butikker rettet mot 
hyttefolk og turister på senteret. 

Nå har Velforbundet mange hyt-
teeiere blant sine medlemmer, men 
å planlegge et kjøpesenter for hyt-
tefolk er å legge en stor demper på 
servicetilbudet til det økende antal-
let fastboende på denne odden. 

Det handler om å yte service for sta-
dig flere tilflyttere til Nesoddden. 
Mennesker som ser muligheter i de 
gamle hytteområdene, og som bid-
rar med stadig flere skatteinntekter 
til kommunen. Mennesker som vil 
bruke tid og penger på sin nye kom-
mune og ikke bruke kommunen 
som en naturnær sovesal. Det krev-
er trygge og gode oppvekstforhold, 
ordnede vann- og kloakkforhold. 

Ordnede reguleringsforhold, og 
ordnede pleie- og omsorgsforhold. 
For noen av oss ønsker å bli gamle 
på Nesodden også.

En helhetlig kommunal plan in-
nenfor pleie- og omsorgsbehovet 
har latt vente på seg. Dermed kan 
det bli lenge til kommunen har gått 
opp behov og kapasitet for årene 
fremover. Nesoddtunet sykehjem 
har i dag 90 plasser, og det krangles 
om de nye 32 plassene. Men det er 
også klart at Nesodden trenger et 
sykehjem til. Hvor det skal bygges 
er uvisst. Det samme gjelder hvilke 
brukergrupper sykehjemmet skal 
ha.

Med så mange baller og planer i 
luften, er det viktig å sørge for sol-
id fremdrift. Nesodden Velforbund 
tar ansvar for å bidra både med 
ideer, informasjon og innspill. Vi 
vil også bruke Velavisen til å dele 
tanker om hvilken vei Nesodden 
kan ta. Til dette arbeidet får vi hjelp 

OBS                OBS

Savner du
velavisen i din

postkasse?
Ring Follo

distribusjonsservice
66 91 07 54 / 915 56 964

OBS! Medlemmer som ikke bor 
fast på Nesodden og som ønsker 
å få velavisen tilsendt i posten til 
din faste adresse - LES HER!

Nå har vi tatt en skikkelig opp-
datering av medlemslistene våre! 
Vi har sendt ut brev og e-mail til 
alle medlems-velene våre og bedt 
dem om å sende oss oppdaterte 
medlemslister, og vi ber dem 
spesielt sørge for å gi oss en opp-
datert liste over medlemmer som 
har adresse utenfor Nesodden. 
Vi har nå slettet alle gamle 
medlemslister og sender kun ut 
avisen til de som står på den nye 
listen vi vår.
Det betyr at hvis du bor utenfor 

Nesodden, men har krav på å motta 
avisen vår i posten, fordi du enten 
har sommerbolig eller hytte på 
Nesodden, eller eier en bolig som 
du selv ikke bor i, og ikke lengre 
mottar avisen i posten, så må du ta 
kontakt med velet ditt og be dem 
bekrefte til oss at du er medlem i 
velet.

Vær også oppmerksom på at 
vi kun sender ut de to vinterut-
gavene til utenbygds medlemmer 
i posten.

Vi minner om at du også  kan lese 
gamle utgaver av Velavisen på 
nettsiden vår:
www.nesoddenvelforbund.no

av journaliststudenter ved Norges 
Kreative Fagskole som vil gå opp 
potensialet i lokalsamfunnet vårt i 
løpet av 2010. I denne utgaven tar 
vi spesielt tak i næringsliv og el-
dreomsorg.

Samtidig inviterer vi dere medlem-
mer og velstyrer til å dele deres 
tanker med oss. Hvor er Nesodden 
på vei, og hva skal til for at Nesod-
den skal bli et bedre sted for oss 
alle? Send innspill til oss på
kontakt@nesoddenvelforbund.
no og vi vil dele dem i avisen, på 
hjemmesiden vår www.nesodden-
velforbund.no og i debatter på vår 
facebookside www.facebook.com/
nesoddenvelforbund.

Med ønske om en fin førsommer!

På vegne av Nesodden Velforbund

Jon Martin Larsen
Leder

Noe på gang som dere kan dele 
med velavisen?
Takk til dere mange som ofte send-
er nytt fra vel og foreninger. Vi vil 
gjerne ha mer slikt stoff! Vi prøver 
å kontakte forenings-lederne via e-
post før hver utgivelse av velavis-
en. Si ifra dersom dere ikke mottar 
e-post! I de tilfellene der leder ikke 
har, kan vi kanskje bruke e-posten 
til en annen i styret?
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R
om

 for forbedring i eldreom
sorgen

Men de sier at det fortsatt er ting 
kommunen kan gjøre bedre.

- Vi har det godt her på Nesod-
dtunet, men det er jo så klart 
mye som kan forbedres.  
Det sier Rigmor Elisabeth Amund-
sen som er beboer på Nesoddtunet.

-  Jeg ser at det iblant kan bli travelt til 
dem som jobber her, så de skulle fått 
lov til å ha litt flere ansatte på jobb. 
Før Rigmor flyttet inn, har hun selv 
vært besøkende på Nesoddtunet. Da 
var det moren hennes som bodde der. 

- På den tiden var det mye vanskel-
igere å få plass her enn det var nå 

når jeg skulle bo her. Så det går ab-
solutt i riktig retning. Moren min 
måtte faktisk bo utenfor Nesod-
den mens hun ventet på plass 
her. Det var veldig tungvint med 
tanke på transport og slikt. Det 
ble vanskelig å få besøkt henne.

Kommunen skal bygge ut 
her nå, og det er kjempebra. 
Det er fortsatt behov for flere 
plasser, i aller høyeste grad. 
Hun synes det er flott at ventelistene 
blir kortere og at flere får tilbud om 
plass på riktig tidspunkt, men at 
kommunen fortsatt kan bli flinkere 
til å prøve ut andre mulige alterna-
tiver før de tilbyr plass på sykehjem. 

- Folk vil jo bo hjemme så lenge 
de kan. Der kan kommunen bli 
flinkere til å hjelpe dem det gjelder 
med å få hjemmehjelp, rehabiliter-
ing og tilrettelegging i hjemmet 
og hushjelp. Først når det er helt 
tydelig at de tingene ikke fun-
gerer lenger, kan man begynne å 
se på sykehjemsplass. Hvis folk 
er friske nok til å bo i hjemmene 
sine, er det der de har det best. 

Turid Løkke har jobbet på Nesod-
dtunet i seks år, og forteller at der 
trives hun svært godt. Hun har 
førstehåndserfaringer med både 
hva kommunen er flinke til og hva 
som kan forbedres. Hun sier det må 
settes større fokus på å få inn enda 
flere faglærte ansatte, gjerne med 
spisskompetanse innenfor avdelin-
gene og diagnosene på hjemmet.

- Det er veldig mange som søker 
jobb, men det er også mange u-
faglærte. Kommunen kan fort-
satt bli flinkere til å rekrut-
tere til utdanninger det er be-
hov for innenfor eldreomsorgen.
Hun påpeker hvor viktig det er 
med høy funksjonalitet i boli-
gene, og i øvrige deler av bygget. 
Både for beboerne og de ansatte. 

- En god dialog med de som job-
ber på boligen for å kartlegge 
hvordan lokalene kan være best 
mulig er kjempeflott. Det er mange 
som får både rygg og knær øde-
lagt hvis det ikke er godt tilrette-
lagt og riktig utstyr er tilgjengelig.
Og hun sier det må være en 
tydelig og klar inndelig mellom 
avdelingene, slik at alle kom-

Rom for forbedring i eldreomsorgen
På Nesoddtunet bo- og servicesenter møter vi fornøyde beboere og godt arbeidsmiljø. 
men beboere og ansatte avslører også rom for forbedringer og håp for fremtiden.
Allerede i 2020 vil Nesodden ha 25% flere eldre.

Tekst og foto: Kristin Svensson

 Turid Løkke har jobbet på Nesoddtunet i seks år, og trives svært godt.
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R
om

 for forbedring i eldreom
sorgen

Beboer på Nesoddtunet; Rigmor Elisabeth Amundsen snakker ofte med 
familien i telefon. Hun synes det er godt å bo på Nesoddtunet, men mener 
også at det er mye som kan forbedres.

mer på riktig sted 
når de tilbys plass. 

- Det er jo viktig at 
folk får plass når det 
er et ledig rom. Men 
det kan medføre at 
de kommer på feil 
avdeling. Blir det et 
rom ledig, er vi nødt 
til å tilby det til den 
som er neste på ven-
telisten. Og da kan 
for eksempel en som 
ikke har en diagnose 
ende opp på en avde-
ling for de som har 
det. Hvis det er der 
det er et ledig rom 
akkurat da. Det kan 
absolutt forbedres.
For framtida håper 
hun det skal bli let-
tere å tilby plass på 
riktig avdeling når 
noen trenger det, 
og at det skal bli bedre tilrettelagt 
for å fange opp diagnosene til de 
som har dem med en gang. Der 
kommer spisskompetansen inn.

- De er flinke til å tilby videre- og 
etterutdanning og kurs, synes jeg. 
Det må de fortsette med. Å gi de 
ansatte muligheten til å tilegne 
seg større kompetanse også et-
ter de har blitt ansatt. Dermed 
blir jo også tilbudet bedre for 
de som benytter seg av det.

Til sist føyer hun til:
- Å jobbe i eldreomsorgen er flott, 
fordi man må tenke selv. Her er det 
ingen leger, det er bare vi som job-
ber her. Alle fortjener å tilbringe 
siste del av alderdommen på en 
verdig måte. Da er det vi som er 
her. Det er en givende jobb å ha. 

Les barn og unges
håp for Nesodden i neste 

utgave av Velavisen!

Les våre
æresmedlemmers

tanker om fremtiden i 
neste nummer!

Nesodden kommunes innbyggerundersøkelse viser at mange
 eldre føler seg trygge på Nesodden.

Veldig mange hadde krysset av på 6 som er toppkarakter da de 
skulle rangere kommunen som bosted.

Kommunen ønsket å vite hvordan innbyggerne opplever
Nesodden som bosted og hvordan kommunen vil utvikle seg i 
årene fremover.

515 av 1492 nesoddinger svarte 
på undersøkelsen.
Det utgjør en svarprosent på 34.

Veksten i antall eldre innbyg-
gere øker med 25% frem til 
2030.

Fremtidens eldretilbud
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Å
pent brev til ordfører og kom

m
unestyret  

Flertallet av Nesoddens befolk-
ning er tilknyttet en velforening. Vil 
Nesodden kommune noen gang be-
handle dem på lik linje som mind-
retallet som i dag får et bredt servi-
cetilbud?

I fjor betalte jeg og min familie 
rundt 200.000 kroner i skatt og 
avgifter til Nesodden kommune. 
Samtidig betalte vi drøye 2.500 
kroner til brøyting og veivedlike-
hold. Vi bor nemlig i ett av de 
velene hvor kommunen aldri har 
brøytet. Heldigvis er det ikke alt 
for komplisert å si hvor brøyte-
bilen skal gå og hva vi skal betale 
for. Det er  på langt nær like enkelt 
andre steder.

Nesodden kommune sitter igjen 
med et fint nettoresultat av at jeg 
og min samboer valgte å flytte til 
Nesodden for halvannet år siden. 
Jeg vil tro vi er en av de familiene 
som belaster det kommunale bud-
sjettet aller minst. Slik er også 
tilfellet med mange andre familier 
i velforeninger over hele Nesodden 
som inngår i Nesodden Velforbund.

Velforbundet representerer i dag 
3.150 husstander fordelt på 36 vel-
foreninger, rundt to tredjedeler av 
Nesoddens befolkning. Noen av 
disse er hytteeiere, men en stadig 
større andel av disse er fastboende 
og yrkesaktive mennesker som i 
fremtiden kommer til å legge ned 
mye tid og penger i Nesodden. 
Men hvordan vil Nesodden kom-
mune investere i dem?

Kommunestyret sier at de ikke 
lenger vil stå for brøyting hos vel-
foreningene for å spare penger. 
Det vil si at kommunen slipper tak 
i ansvaret for vintervedlikehold 
langs mer enn 75 kilometer vei. 
Drøye en tredjedel av denne strek-
ningen vet verken kommunen eller 
velforbundet hvor er helt eksakt. 
Det kan dreie seg om småveier, 
veier innimellom kommunale veier 
eller annet.

Uansett dreier det seg om veier til 
der folk bor. Brøytekuttet setter 
slik liv og helse i fare. Ambulanser, 
brannbiler, postbiler og privatbiler 
må komme fram uansett vær og 
føreforhold. Samtidig blir det sta-
dig vanskeligere å få en traktor el-
ler brøytebil til å komme å brøyte. 
I flere vel ble det ikke brøytet på 
mange dager denne vinteren, til 
tross for at kommunen garanterte 
for brøyting. Nå når kommunen vil 
slippe ansvaret, vet kommunen lite 
eller ingenting om hvilke veier de 
nå ikke skal brøyte eller hvem som 
skal overta ansvaret.
Det samme gjelder de som even-
tuelt skal overta brøytingen. Hvem 
skal de sende regningen til? Hu-
seierne langs veistrekningen? Bare 
de som har egne biler? Hva med 
hytteeiere i området? Her risiker-
er noen få husstander å betale for 
mange andre. Hvorfor går ikke ve-
lene inn å ordner opp?
Jo fordi heller ikke velene har full-
stendig oversikt over veiene og 
hvem som skal betale hva. Det er 
heller ikke velforeningenes ans-

var. Det krever dessuten tid å endre 
en praksis som har pågått i årevis. 
En praksis hvor kommunen har 
forskjellsbehandlet både innad i 
velforeninger og velforeningene i 
mellom.
Kommunestyret regner med å 
spare en million kroner på å ikke 
brøyte hos velene. Det mener jeg 
kommunen kan se langt etter. Fire 
måneder etter vedtaket vet kom-
munen fortsatt ikke hvordan de 
skal spare inn disse pengene. Det 
vet ikke vi heller. Kommunestyret 
har fattet et vedtak på administras-
jonens anbefaling som de ikke aner 
konsekvensene av. Det er uans-
varlig som politisk folkevalgte og 
uansvarlig overfor oss som skatte-
betalere. 
Kommunens politiske og adminis-
trative ledelse ønsker å la Velfor-
bundet gjøre jobben for seg. Det 
makter vi ikke. Vi har verken tid 
eller penger til å gå inn i forhan-
dlinger om hver enkelt kilometer i 
hvert enkelt vel. Vi har heller ikke 
ansvar for å gjøre dette. Det er hel-
ler ikke mulig for den enkelte vel-
forening å sørge for seg.

På vegne av våre medlemmer ber 
jeg derfor kommunestyret om å 
reversere beslutningen om å kutte 
vintervedlikeholdet i revidert kom-
munebudsjett. Det tar seg svært 
dårlig ut å fatte en beslutning som 
ingen kommer til inngrep med. Det 
tar seg også svært dårlig ut å ta så 
stor risiko med både Nesoddens 
befolknings liv, helse og skatte-
penger. 

Åpent brev til Nesoddens ordfører og kommunestyre:

Diskriminert i går, utelatt i dag

forts. neste side

Nesodden Velforbund avholder som vanlig årsmøte i mai.
Tidspunkt er ikke satt enda, men innkalling blir sendt

til alle medlemsvel i posten og på e-mail.
Derfor er det VIKTIG at vi har riktig kontaktinformasjon til ditt vel.

Ta kontakt med oss på kontakt@nesoddenvelfobund.no
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I stedet kan kommunen utvide 
brøytingen til å gjelde alle vel-
foreninger med fastboende, slik at 
vi kan fortsette å bo her og bidra 
med inntekter for kommunen. Slik 
kan kommunen ta et stort steg i å 
behandle velmedlemmene på lik 
linje med andre innbyggere på 
Nesodden, slik den gjorde under 
behandlingen av hovedplan for 
drikkevann og vannmiljø hvor 
kommunestyret var raus med å 

sikre flere velforeninger enn først 
planlagt sikkert drikkevann. Det 
vet jeg vil svare seg. Å legge til 
rette for velforbundets medlemmer 
er å investere i gode fremtidsut-
sikter og fremtidige inntekter for 
kommunen.

For Nesodden Velforbund

Jon Martin Larsen
Leder

Hold deg oppdatert
 på brøyesaken

på våre nettsider 

www.nesoddenvelforbund.no.
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Slik vil N
esodden se ut i 2025

De fire fremtidsbildene av 
fylket har Akerhus fylkeskom-
mune utviklet for å skape debatt. 
Fylkeskommunen ønsker at frem-
tidens Nesodden skal inneholde 
elementer fra alle fremtidsbildene.
Scenariene skal brukes i dialog 
med fylkets regionale utvikling-
saktører både politisk, og admin-
istrativt. Hensikten er å få en god 
og bred diskusjon, skriver Inge H. 
Solli, leder av fylkesplanutvalget 
og fylkesvara ordfører i Akershus. 

Modell 1 - “BOBLEBAD”:
Et område i fri vekst.
Det første fremtidsbildet som 
fylkeskommunen har utviklet, er 
bygget rundt konsekvensene av for 
høyt forbruk hos den enkelte og 
økt befolkningsmasse. Finanskris-
en i 2008/2009 var kun et midler-
tidig fenomen, og samfunnet har 
gått videre i et forrykende tempo. 
Olje- og gassalderen varte lenger 
enn noen trodde, og Norge er den 
desidert sterkeste økonomien i ver-
den. Fylkeskommunen spår at flere 
vil falle utenfor, og oppfordrer alle 
til å ”kjøpe mindre”. Det spås at 
bomiljøene vil bli tettere, at de fos-
sile energikildene vil bli tømt, og 
at klimaflyktninger vil bli en stor 
belastning.

Modell 2 - “TERMOSTAT”:
Et område med styrt vekst.
I dette fremtidsbildet er kommunen 
styrt av sterk internasjonal styring. 
Dette blir nødvendig på grunn av 
at et globalt samarbeid må til for å 
kunne møte tidens store utfordnin-
ger: klimaendringene og flyktnin-
gene. Vekst i ressurser vil kun skje 
på områder som ikke overbruker 
jordas ressurser. Dette samfunnet 

kjennetegnes av harmoni og ba-
lanse, men også sterk styring og 
regler. Det spås at kreative yrk-
er vil stå for 60 prosent av BNP 
(bruttonasjonalproduktet), og at 
kommunen vil fungere som en by-
kjerne. Det vil bli mindre skog og 
natur, flere blokker og bygninger 
generelt. Det spås at et mekka for 
kunstnere vil oppstå.

Modell 3 - “BADESTAMP”:
Et område med ny giv.
Dette virkelighetsbildet preges av 
ettervirkningene av finanskrisen i 
2008. Verden kom aldri helt ut av 
krisen. Naturen har sagt stopp og 
veksten har stagnert. Nå er det tid 
for nye løsninger, da de eksister-
ende økonomiske systemene har 
sluttet å fungere. Her tror man at 
flere folk vil jobbe innen industr-
ien, og at flere av de kreative still-
ingene vil utgå.
 – Skal vi bruke kunststudenter til 
å legge skinner, eller skuespillere 
til å lage datachips? Gud forby! 
Sier LO-leder Preben Nilsen. 
Dette samfunnet kjennetegnes av 
at materielle verdier er tonet ned, 
men relasjoner, etikk og verdier 

blir mer viktig. Økolandsbyer vil 
blomstre.

Modell 4 - “SPAREDUSJ”:
Et område med lite handlingsrom.
Nedgangstider har gjort det van-
skelig å tenke nytt, og 90 prosent vil 
ha flyttet til bykommuner, noe som 
vil føre til at Nesodden vil ligge mer 
eller mindre øde. Det vil herske stor 
arbeidsledighet og enegiprisen vil 
stige. Omsorgsoboter er utviklet for 
å erstatte dyr arbeidskraft i møtet 
med eldrebølgen. 
Dette minner om den store depres-
jonen vi opplevde på slutten av 
2010-tallet i etterkant av finanskris-
en. Ifølge tall fra Statistisk Sentral-
byrå er 69 prosent av Nesoddens 
innbyggere bosatt i boliger, men i 
2025 vil folk flest bo i leiligheter, 
framfor villaer, ifølge dette frem-
tidsscenariet.

Slik vil Nesodden se ut i 2025
Akershus fylkeskommune har utvikler fire scenarier for hvordan fylket vil se ut i år 2025.

Scenariene er ikke planer, ønskebilder eller visjoner, men karikerte fremtidsbilder.

Av: Ida Beate Klokk

Sammendrag av kommunens debattmagasin: 2050 - “Vi former framtida”:

illustrasjon: Bjørn Ousland

Hvor passer
fremtidens Nesodden inn?

Skriv til
kontakt@nesodden

velforbund.no
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Satser stort på kultur

- Kommunen leier hele tomten i 
Jaer til Nesoddpark.as. De skal 
pusse opp bygningen som en gang 
fungerte som asylmottak, og lage 
en kulturpark der. Daglig leder for 
prosjektet tiltreder 1. April. Visjo-
nen er at lokale kunstnere vil do-
nere skulpturer dit som kommer til 
å stå ute i det fri.  
Det forteller Marit Mellem, kul-
tursjef i kommunen. Vi er den 
kommunen i landet med høyest 
tetthet av profesjonelle kunstnere, 
og vi jobber veldig målbevisst for 
å bevare det slik, sier Mellem. Det 
som en gang fikk kunstnersjelene 
til å flytte ut hit var nok at det var 
billig å bo her. Kanskje også den 
skjønne naturen som inspirerer til 
vakre malerier.

- Utfordringen nå er at få de til å bli 
her, som fast boende. Vi håper på å 
skape førti til femti arbeidsplasser 
på NesoddPARKEN. 

I det nye kultursenteret på Tan-
gen kommer biblioteket, ungdom-
skolen og rådhuset til å ligge. En 
søknad hos fylkeskommunen på tre 
millioner kroner i støtte, ligger til 
vurdering akkurat nå. Svaret kom-
mer i juni.

- Årlig bruker vi 100 000 kroner til 
å kjøpe inn kunst fra lokale kun-
stnere, som plasseres rundt om på 
skoler og andre kommunale byg-
ninger. Planen er også at vi skal 
skape et nettgalleri så alle kan få se 
kunsten, ikke bare oss på Nesod-
den. Det kommer til å bli en link 
fra vår hjemmeside. Vi har begynt 

å jobbe med det, men er langt fra 
ferdige, forklarer Mellem.

Galleri og kino
Det gamle vanntårnet inneholder 
ikke lenger h2o. Kommunen som 
eier bygget bruker det til kunstgal-
leri, ved navn Galleri Vanntårnet, 
der frivillige fra kunstforeningen 
jobber på helger. I fjor var det In-
grid Ousland som stilte ut der. 
Akkurat nå kan man se smykker 
og metallkunst, av Karen Disen og 
Erik Solheim. Den utstillingen blir 
frem til 21.03.10.
- Vi har en bygdekino her på Nesod-
den som er meget populær. Der 
vises det film hver fjortende dag. 
Det er de nyeste filmene som vises, 
for eksempel hadde de forhånds-
premieren på Knerten, sier Marit 
Mellem. 

Satser stort på kultur
NesoddPARKEN skal stå klar til slutten av sommeren og til 2012 er det nye kultursenteret ferdig. To kulturløft som kan bety mye for kommunen

Tekst og foto: Gunilla Larsson

Kultursjef Marit Mellem foran kunstverk av lokal kunstner.
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Satser stort på kultur

Også en kulturskole er å finne på 
halvøya. Der kan elevene lære alt 
om teater, dans, musikk og kunst.
- Vår kulturskole har veldig gode 
lærere. De skaper fantastiske re-
sultater, slår Mellem fast.

Bedre bibliotek
- For tre år siden var systemet vi 
hadde på biblioteket ikke det aller 
beste. Det var alt for mange bøker 
her, og folk hadde problemer med å 
finne det de lettet etter. Vi bestemte 
oss for en opprydding og gav bort 
mye av det gamle, og tok inn nytt 
istedenfor.
Bibliotekssjef Ib Aarmo forteller 
entusiastisk om de forandringer 
som er blitt gjort.
Mange bruker faktisk biblioteket 
til tross for alt som er å finne på 
nett. Men det brukes annerledes 

Satser stort på kultur
NesoddPARKEN skal stå klar til slutten av sommeren og til 2012 er det nye kultursenteret ferdig. To kulturløft som kan bety mye for kommunen

Bibliotekkssjef Ib Aarmo på sitt kontor.

enn for ti år siden. I dag er den ene 
halvparten av utlåning papirbøker, 
andre halvparten lydbøker og dvd-
filmer. Utlånet vi har nå har økt 
med nesten tjuefem prosent siden 
2008. Det går bare en vei, og det er 
rett opp, smiler Aarmo.

- I dag er det seks ansatte på bibli-
oteket. Med det nye som kommer i 
hjertet av kultursenteret håper vi på 
to arbeidsplasser til. Jeg tror det 
nye kultursenteret også vil åpne 
opp muligheter for konserter og 
teater, sier Aarmo.

Hotell på Nesodden
- Nå bor det cirka 17 000 
mennesker her, men kom-
munen vokser. Som det er 
nå, finnes det kanskje syv 
restauranter her, men ikke 

noe sted for overnatting. De turis-
ter som kommer hit på varme som-
merdager er som regel badegjester, 
som tar båten tilbake til Oslo om 
kvelden, sier Marit Mellem.

Jeg tror vi har et hotell her på 
Nesodden i løpet av fem år, avslut-
ter hun.

Les barn og unges
håp for Nesodden i neste 

utgave av Velavisen!

Les våre
æresmedlemmers

tanker om fremtiden i 
neste nummer!
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21Fest i Nordbyveien fredag 20. - lørdag 21. november

Classic Møbler: Høgdaveien 4, 1540 Vestby
Tlf: 414 87 397, Fax: 64 95 74 00

21Fest i Nordbyveien fredag 20. - lørdag 21. november

Classic Møbler: Høgdaveien 4, 1540 Vestby
Tlf: 414 87 397, Fax: 64 95 74 00

21Fest i Nordbyveien fredag 20. - lørdag 21. november

Classic Møbler: Høgdaveien 4, 1540 Vestby
Tlf: 414 87 397, Fax: 64 95 74 00

21Fest i Nordbyveien fredag 20. - lørdag 21. november

Classic Møbler: Høgdaveien 4, 1540 Vestby
Tlf: 414 87 397, Fax: 64 95 74 00

21Fest i Nordbyveien fredag 20. - lørdag 21. november

Classic Møbler: Høgdaveien 4, 1540 Vestby
Tlf: 414 87 397, Fax: 64 95 74 00

Kom og la deg 
inspirere!

Velkommen til Vestby's nye trivelige møbelbutikk. Hos oss finner du kvalitetsmøbler for enhver smak. 
Vi regner med å utvide med det dobbelte i butikkflate i løpet av ett år. 
Du finner også gardiner, tepper, lamper, pynt etc, etc...

Inkluderer to temaer :  
Hytta på fjellet og hytta 
ved sjøen. Stor maritim avdeling 
med ditto tilbehør. 

møbelforretningen i Vestby!

nyoppusset 
hagemøbelbutiKK
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Ser kreativt m
ot 2025

Lundquist er midt i prosessen med 
utvikling av en strategisk næring-
splan for Nesodden år 2011-2023.

- Næringsplanen skal være et sty-
ringsverktøy som gir en tydelig 
retning for næringsutviklingen på 
Nesodden. Den skal også belyse 
kommunens rolle som tilretteleg-
ger og samarbeidspartner, sier han.

Kreativ befolkning
Lundquist mener bedrifter flyt-
ter dit næringskompetansen og de 
kreative menneskene velger å bo, 
hvis forholdene legges til rette for 
næringsutvikling.

- Nesodden har en svært komp-
etanserik og kreativ befolkning. 
Fremtidens arbeidsplasser kommer 
til å gjøres av mange små næringer 
i vekst, sier han.

Viktige områder i næringsplanen er 
kulturnæringen gjennom Nesodd-
parken, sentrumsutviklingen på 
Tangen og Fagerstrand og helse og 
rehabilitering fremst representert 
gjennom Sunnaas Sykehus.

- Vi har ikke konkludert på strate-
giske retninger helt enda, men uten 
å gå hendelsene i forvei er det klart 
at dette er viktige områder, sier 
Lundquist.

Strategisk næringsplan
Planene for de neste tolv årene blir 
beskrevet i en strategisk næring-
splan som er under utvikling. 

Næringsplanen skal vedtas i 
Kommunestyret i desember 
2010.

- Prosessen med en strategisk 
næringsplan er å få mest mulig 
medvirkning og engasjement 
blant kommunens innbyggere. Vi 
har hatt et fremtidsscenario, Nesod-
den 2030, med over 50 deltakere 
for å løfte blikket og forme mulige 
fremtidsbilder, sier Lundquist.

Innen kort tid kommer de til å job-
be videre med fokusgrupper innen 
prioriterte og strategiske retninger 
i planen, for å prioritere og utvikle 
konkrete tiltak og prisjekter. 

Spennende fremtid
Lundquist sier at kortsiktig kom-
mer det nye kommunesenteret med 
ungdomsskole, bibliotek, fritidsk-
lubb, helsestasjon og administras-
jon.

- Tangen Nærsenter komme til å 
synliggjøre den største utviklin-
gen på Nesodden på mange år. 

Tekst: Sarah Hjorthol

Ser kreativt mot 2025

Jeg tror dette blir et stort løft som 
også vil skape et stort engasjement 
blant Nesoddens innbyggere for 
steds- og næringsutvikling. Dette 
kommer til å skape mange nye ar-
beidsplasser, vi har en spennende 
fremtid i møte, avslutter han.

Lav arbeidsledighet
Odd Inge Espe jobber i Nav, og sier 
at arbeidsledigheten er svært lav i 
Nesodden.
Han mener at om det blir gjort mer 
med senteret så vil det også skape 
flere arbeidsplasser i 2025.

- Gjør litt mer ut av senteret. Folk 
drar til Oslo for å handle, så hvor-
for ikke øke handelen i Nesodden 
ved å gi folk det de savner? Jeg vet 
de skal lage leiligheter der nå, så da 
blir det nok behov for alt fra ele-
ktrikere til snekkere, sier han.

Næringskonsulent Martin Lundquist

Næringskonsulent Martin Lundquist har stor tro på at 
fremtidens arbeidsplasser i Nesodden, kommer til å ut-
gjøres av mange små næringer i vekst.

Har ditt vel synspunkter
på næringsutviklingen?
Send en mail til oss på:

kontakt@nesoddenvelforbund.no



Dugnadene er i 
høyeste grad med 
på å styrke det so-
siale samholdet.
Frammøte, alle 
klare til innsats og 
med godt humør.
En edruelig og 
hardt arbeidende 
gjeng, med en godt 
forbredt ledelse.
- Og når velets led-
er i tillegg har med 
litt godt til felles 
hygge, (etter velg-
jort jobb, vel og 
merke...), er det et 
bidrag til ytterligere 
å styrke samholdet. 
Som det framkom-
mer av bildet har 
fotografen knipset 
akkurat et slikt 
øyeblikk. 
Og det rare er, at så 
fort disse får på seg 
dugnadsklærne, så 
kommer sola! Be-
vis, se bilde.
Denne høstdug-
naden ble ytter-
ligere toppet med 
velfest på Ekelund 
forsamlingshus. 
(Bildene derfra lig-
ger fortsatt til god-
kjennelse.?! Sterke 
saker…)

Men at det var en 
hyggelig velfest, 
var alle enige om.
Pene og hyggelige 
velbeboere, god mat 
og drikke. Musikk 
ved hele vellets 
bassman, pluss en 
innleid
gitarkis fra Drøbak? 
Englekor som fram-

førte sang(er) tatt 
på sparket. Fram-
ført med en innlev-
else som overgår 
alt du har opplevd 
så langt! Samtidig 
som parene slipte 
parketten med dans.

Ingen nevnt, ingen 
glemt. Men en stor 
takk til alle.
Om vi hadde det 
gøy? Prøv sjæl! Ga-
rantert vellykket.
Moralen er; først 
dugnad, så velfest.

forts. –  sak
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Nesodden velforbunds 36 medlemsvel
representerer over 3000 husstander på Nesodden

Nordstrand Vel
19 medlemmer
Leder/Kontakt:
Tone Grytting Horverak
grhorver@online.no
Telefon: 92087867

Oksval Vel
189 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vivi Rastum
info@oksval.no
Telefon: 99279219
www.oksval.no

Rudstrand og
Presteskjær Vel
11 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan Johnsen
Faks: 22 44 30 65
Telefon: 91380412

Solbergskogen
Velforening
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Silje Kristine Prøven
kontakt@ 
solbergskogen.no
Telefon: 91700898
www.solbergskogen.no

Solbakken Vel
10 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no 
Telefon: 66919042

Sjøstrand Vel
63 medlemmer
Leder/Kontakt:
Dag Zapffe
dag.zapffe@gmail.com
Mobil: 46050856
www.sjostrandvel.no

Skogen Syd
Huseierforening
20 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Kjølseth
styret@skogensyd.com 
Telefon: 91347286
www.skogensyd.com

Alverntoppen Sameie
48 medlemmer
Leder/Kontakt:
Helga S Skånland.
Telefon: 90620045

Alværn Vel
71 medlemmer
Leder/Kontakt:
Eldrid Lorentzen
Forsland eldrid@
forslandarkitekter.no
Telefon: 95146910
www.alværnvel.no

Berger Vel
82 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan A Olsen
bergervel@
hotmail.com  
Telefon: 97571295
www.velnett.no/vel/aker-
shus/nesodden/berger-vel.
aspx

Bergheim 1 Sameie
50 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jo Stensvold
Jo.stensvold@c2i.net
Telefon: 93206921

Bergheim II Sameie
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kjetil Johan Olsen
Kjetil.johan@c2i.net
Telefon: 92020374

Bjørgan Vel
4 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vibeke Fogstad
Vibeke.fogstad@frogn.
kommune.no
Telefon: 66913255

Bjørnelia Vel
61 medlemmer
Leder/Kontakt:
Marianne Ellingstad
mel@md.dep.no
Telefon: 93634139

Bjørnemyr Vel
58 medlemmer
Leder/Kontakt:
Siri Hatland, 
siri.hatland@nesodden.
kommune.no  
Telefon:  66912176

Blylaget Vel
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Harald Oppsand
Telefon: 98679818

Bomansvik Vel
108 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn G Larsen
bjoela@online.no
Telefon: 92014304

Dalbo Vel
86 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kaare M Skallerud
kaare.m@skallerud.
Telefon: 91512333
www.dalbo.no

Ellingstadåsen Vel
56 medlemmer
Leder/Kontakt:
Ida Grjotheim
ida@grjotheim.no
Telefon: 94400504

Fagerstrand Vel
121 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Saunes
styret@fagerstrandvel.no
Telefon: 99092001
www.fagerstrandvel.no

Fagerstrand/
Myklerud Vel
207 medlemmer
Leder/Kontakt:
John Wilson
johnwilson@c2i.net
Telefon: 90942480

Fjellstrand Vel
263 medlemmer
Leder/Kontakt:
Terje Gudbrandsen
Terje.Gudbrandsen@nesod-
den.
kommune.no   
Telefon: 95290058

Fjordvangen Vel
124 medlemmer
Leder/Kontakt:
Nils Christian
Børresen
styret@
fjordvangenvel.no
Telefon: 98221748

Flaskebæks Vel
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Truls Grønneberg
trulsg@kjemi.uio.no
Telefon: 97198082
www.flaskebekk.no

Hasle/
Fundingrudveien Vel
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Morten Anker-Nilssen
post@hfvel.no
Telefon: 95270406
www.hfvel.no

Hellvikskog Vel
151 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn Busk
busk@adl.no
Telefon: 98630196
www.hellvikskog.net

Helvik Vel
134 medlemmer
Leder/Kontakt:
Gaute Voigt-Hanssen
gauvoigt@online.no
Telefon: 
91347461/66913314
www.helvikvel.org

Nesoddtangen Vel
191 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kari Ø. Holøs
Kari.holos@c2i.net
Telefon: 47289002

• Ansvarsforsikring.
• Rabatter på veidekksma-

teriell.
• Rabatt på strøsand.
• Gustig ordning for og 

samkjøring av oppfylling 
av strøsand.

Skogen Vest
Huseierforening
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Marit Fredriksen Løkholm
styret@skogenvest.com
Telefon: 92047479

Solåsen Vel
81 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kjersti W. Væge
Kjerstilwvaege@gmail.com
Telefon: 91880874

Spro Vel
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kenneth Pettersen
styret@sprovel.no
Telefon: 92296048
www.sprovel.no

Svestad Vel
110 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Even Skjegstad
post@svestadvel.no
Telefon: 90025024
www.svestadvel.no

Søndre
Blåbærstien Sameie
135 medlemmer
Leder/Kontakt:
Trine M Rogg Korsvik
sbs@blabarstien.net / bla-
barstien@me.com
Telefon: 66916055
www.blabarstien.net

Torvvik Vel
25 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lise Kristin Justad
lise@lkj.no
Telefon: 99774703

Ursvik Vel
140 medlemmer
Leder/Kontakt:
Aase Ulleberg
ursvik.vel@gmail.com 
Telefon: 99644134
ursvik.inngangen.com

Øvre Torvvik Vel
68 medlemmer
Leder/Kontakt:
Mohammed El Mourabit 
Carlson, mem@nve.no
Telefon: 66914670

• Tegninger til lekestativ
• Hefte om lover og regler 

for private veier.
• Svært lønnsomt inn-

kjøpssamarbeid.
• se www.velnett.no for 

mer informasjon.

Dette er noen av fordelene
med å være medlem i Nesodden Velforbund: Forandringer?

Endringer av e-post, web-
adresse, tlf.nt, leder, antall 
medlemmer ol kan meldes 
direkte til velavisen:
kontakt@
nesoddenvelforbund.no.

Eget nettsted?

Har velforeningen din et 
nettsted som vi ikke har 
fått med her? Send oss 
en e-post med adressen, 
så legger vi den ut i neste 
nummer.
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- Dette har jeg sagt ja til ettersom 
det gjelder store og viktige penger 
for velforeninger over hele landet 
og en forvaltning av en tradisjon 
og ressurser som har blitt gått opp 
gjennom år, sier Larsen.
I interimsstyret vil det også sitte 
representanter som bidro under eta-
bleringen av Norges Velforbund, 

men som er uhildet av de siste års 
hendelser, blandt annet Odd Einar 
Dørum, Harald Koht og Arne S. 
Dolven. 
Planen er å stifte et nytt forbund 
som skal føre tradisjonen videre  
uten noen av dem som har vært i 
ledelsen eller administrasjonen i 
det rammede Velforbundet.

 I lys av konkursen i Norges Velforbund har leder av Nesodden Velforbund, Jon Martin Larsen, blitt bedt om 
å sitte i et interimstyret som skal forsøke å redde ut momskompensasjonen,

medlemsregisteret med mer fra det gamle forbundet.

Larsen i interimstyret
for nytt nasjonalt Velforbund

- Jeg vil holde velforeningene 
fortløpende informert, sier Larsen.
Interimstyret møtte Kommunal- og 
regionaldepartementet om saken 
15. mars har siden hatt møte med 
bostyret.
- Jeg vil gjøre mitt ytterste for at 
konsekvensene skal bli minimale,  
understreker Larsen.

N
ytt nasjonalt Velforbund
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Eiendoms-
overdragelser
14. okt. 2009 - 29. 
jan. 2010:

Bergliveien 17 
(Gnr 9, bnr 148) er 
overdradd fra Else 
Oddfrid Birkeland 
til Turi Birkeland 
og Jorunn Birkeland 
(14.10.2009)

Sefjellveien 5 
(Gnr 5, bnr 310) 
er overdradd fra 
Arne Richard 
Fjellberg til Bjørn 
Hermann Fjellberg, 
Tomm Fjellberg 
og Mette Fjellberg 
(21.10.2009)
Overdragelsen 
omfatter også  Gnr 
5, Bnr 192
Overdragelsen 
omfatter også Hel-
lvikalleen 8 (Gnr 5, 
bnr 311)

Vestveien 7 (Gnr 
4, bnr 211, seksjon 
43) er solgt for kr 
1.870.000 fra Stian 
Midttun Dan-
ielssen til Anders 
Haugland Rudfoss 
(29.10.2009)

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 kro-
nologisk rekkefølge.

Cathrine Wilson 
(30.10.2009)

Andel av Tøm-
merbakke vei 32 
(Gnr 30, bnr 449) 
er overdradd for kr 
2.033.000 fra Tina 
Johansen Henden 
til Lars Fjeldaas 
(02.11.2009)

Andel av Eikåsveien 
10 (Gnr 1, bnr 832) 
er overdradd fra 
Henning Falkenberg 
til Ruth Falkenberg 
(02.11.2009)

Knuts vei 86 (Gnr 
2, bnr 860) er solgt 
for kr 3.000.000 
fra Kristin Alexan-
dersen til Ellen Hau-
gen Ekeland og Egil 
Tore Lie Ekeland 
(02.11.2009)

Bergveien 29 (Gnr 
4, bnr 266) er solgt 
for kr 4.900.000 fra 
Lisa Sørensen og 
Kenneth Sørensen 
til Sindre Svendsen 
Østgård og Marte 
Garmann Johnsen 
(03.11.2009)

Oksval Terrasse 9 
C (Gnr 2, bnr 1068, 
seksjon 22) er solgt 
for kr 2.850.000 
fra Janne Elisabeth 
Olsen til Martin 
Caspersen og Trude 
Geirsdatter Wigdel 
(03.11.2009)

Flaskebekkveien 
61 (Gnr 2, bnr 
183) er solgt for kr 
8.200.000 fra Ivar 
Reinholt Reinvang 
og Toril Bjorg til 
Kjell Erik Bjerge 
(03.11.2009)
Salget omfatter også 

for kr 2.250.000 
fra Audun Wich-
mann og Aila 
Boland Saunes til 
Robert Samuelsen 
Falkenberg og 
Olga Falkenberg 
(04.11.2009)

Gerds vei 2 (Gnr 
9, bnr 177) er solgt 
for kr 900.000 fra 
Berit Levernes og 
John Kåre Lev-
ernes til Kirsten 
Nylander og Hanne 
Levernes Nylund 
(06.11.2009)

Gnr 6, bnr 266 er 
overdradd fra Bris 
as til Pål-Andre 
Thorsby og Chris-
tine Igelstad Bjerk-
nes (09.11.2009)

Andel av Nordve-
ien 26 (Gnr 4, bnr 
67) er overdradd 
fra Sjur Sætre til 
Marie Storjord 
(09.11.2009)

Andel av Blåbærst-
ien 31 B (Gnr 2, 
bnr 1123, seksjon 
52) er overdradd fra 
Ragne Hilde Solum 
til Bård Alsvik 
(10.11.2009)

Tangen Terrasse 33 
(Gnr 4, bnr 239) er 
overdradd fra Hen-
ning Øverby til Elsa 
Ingeborg Øverby 
(12.11.2009)

Tangen Terrasse 
33 (Gnr 4, bnr 
239) er solgt for kr 
3.500.000 fra Elsa 
Ingeborg Øverby til 
Yvonne Pedersen og 
Erling Mathias Wil-
son (12.11.2009)

Flaskekroken 2 
A (Gnr 2, bnr 
261, seksjon 1) 
er solgt for kr 
2.500.000 fra Marie 
Dahlby til Elsa 
Ingeborg Øverby 
(12.11.2009)

Andel av Liaveien 
29 B (Gnr 5, bnr 
374) er solgt for kr 
1.175.000 fra Serine 
Anny Smidtsrød og 
Knut Aage Smidt-
srød til Olav Smidt-
srød (12.11.2009)

Fagerveien 26 (Gnr 
24, bnr 69) er solgt 
for kr 2.200.000 
fra Britt Bakken til 
Elisabeth Hansen 
(13.11.2009)

Kapellveien 80 
(Gnr 2, bnr 1109) er 
overdradd fra Statoil 
Detaljhandel as til 
Statoil Norge as 
(13.11.2009)
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Halden kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Moss kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Sarpsborg kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Fredrikstad kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Marker kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Spydeberg kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Askim kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Rakkestad kom-

Lillåsveien 8 
(Gnr 28, bnr 255) 
er overdradd fra 
Berit Henriksen 
til Rigmor Kirsten 
Aasgaard, Oddvar 
Asbjørn Halvorsen, 
Bjørn Arne Hal-
vorsen, Tor Arve 
Stenbråten, Anne 
Grethe Halvorsen, 
Tor Vidar Hal-
vorsen, Inger Marit 
Halvorsen, Finn-
Øyvind Halvorsen 
Langfjell og Nielsen 
Elis (30.10.2009)

Lillåsveien 8 (Gnr 
28, bnr 255) er solgt 
for kr 1.900.000 
fra Rigmor Kirsten 
Aasgaard,Oddvar 
Asbjørn 
Halvorsen,Bjørn 
Arne Halvorsen,Tor 
Arve 
Stenbråten,Anne 
Grethe 
Halvorsen,Tor Vidar 
Halvorsen,Inger 
Marit Halvorsen, 
Finn-Øyvind Hal-
vorsen Langfjell og 
Nielsen Elis til Alex 
Jaime Gonzalez 
Lerdal og Anne 

Gnr 2, bnr 452

Øvre Solåsen 66 
(Gnr 5, bnr 367) 
er solgt for kr 
5.800.000 fra Brune 
Bygg & Eiendom 
til Jarle Jevnesveen 
og Elena Haugen 
(03.11.2009)

Seterveien 31 (Gnr 
29, bnr 457) er over-
dradd fra Elin Skar 
til Jonny Poetzsch 
(03.11.2009)

Bråtaveien 10 (Gnr 
25, bnr 115) er solgt 
for kr 2.450.000 fra 
Tore Nilsen og Nina 
Andersen til Daniel 
Boland Saunes 
(04.11.2009)

Skogbrynet 1 (Gnr 
29, bnr 506) er solgt 
for kr 3.050.000 
fra Merete Nah 
Nissen og Olaf 
Jansen til Anita 
Nordli og Michael 
Shane Waddingham 
(04.11.2009)

Blåbærstien 13 C 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 53) er solgt 
for kr 3.160.000 
fra Grete Slåttun 
og Tore Slåttun til 
Kristian Baardsen 
og Camilla Røe 
(04.11.2009)

Vestoppfaret 3 C 
(Gnr 4, bnr 631) 
er solgt for kr 
2.400.000 fra Torill 
June Nybakken til 
Charlotte Knuts-
datter Bohwim 
(04.11.2009)

Nygårdsveien 16 
(Gnr 23, bnr 88, 
seksjon 27) er solgt 
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E
iendom

soverdragelser
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Saltdal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Fauske kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Vestvågøy kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Vågan kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Hadsel kommune
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Bø 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Harstad kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Bardu kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Målselv kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Sørreisa kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Vestby kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lenvik kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Balsfjord kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Vadsø kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kautokeino kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Alta kommune
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Ski 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Bærum kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Asker kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lørenskog kom-

mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Skedsmo kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Ullensaker kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Eidsvoll kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Oslo kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kongsvinger kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Hamar kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Ringsaker kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Sør-Odal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Eidskog kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Elverum kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Åmot kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Stor-Elvdal kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Engerdal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Tynset kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Folldal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lillehammer kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Gjøvik kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Dovre kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Vågå kommune
Overdragelsen 

omfatter også e.d. i 
Ringebu kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Øyer kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Vestre Toten kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lunner kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Gran kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Nord-Aurdal kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Drammen kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kongsberg kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Hole kommune
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Ål 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lier kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Røyken kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Horten kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Holmestrand kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Tønsberg kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Sandefjord kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Larvik kommune
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Re 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Porsgrunn kom-
mune
Overdragelsen 

Melhus kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Steinkjer kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Stjørdal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Grong kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Overhalla kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Bodø kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Brønnøy kommune

Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Vefsn kommune
Richard Baches 
vei 7 (Gnr 2, bnr 
1013) er solgt for kr 
1.850.000 fra Arne 
Hallset og Elzbieta 
Barbara Kosiak til 
Anders Søndergaard 
og Liv Kari Strand 
(16.11.2009)

Furuholtet 22 (Gnr 
23, bnr 88, seksjon 
6) er solgt for kr 
1.850.000 fra Nina 
Meland til Per Olav 
Hagelund og Hilde 
Tiltnes (16.11.2009)

Gnr 2, bnr 558 er 
overdradd for kr 
750.000 fra Mildrid 
Andersen til Liv 
Irene Andersen 
Formo (17.11.2009)

Andel av Fjordst-
ien 3 (Gnr 7, bnr 
9) er overdradd 
for kr 500.000 fra 
Tore Berthelsen til 
Øystein Berthelsen 
(17.11.2009)

Rådyrveien 29 (Gnr 
6, bnr 247) er solgt 
for kr 3.920.000 fra 
Monica Merethe 
Mortensen til Chris-
tina Vetting Staiano 
(17.11.2009)

omfatter også e.d. i 
Skien kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kragerø kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kviteseid kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Risør kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Grimstad kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Arendal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Gjerstad kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Tvedestrand kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lillesand kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kristiansand kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Farsund kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Flekkefjord kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Lyngdal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Sandnes kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Stavanger kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Haugesund kom-
mune
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Hå 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Klepp kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Sola kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Strand kommune

Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Karmøy kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Bergen kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Stord kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Voss kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Osterøy kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Austrheim kom-
mune
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Eid 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Molde kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Ålesund kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Kristiansund kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Volda kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Giske kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Trondheim kom-
mune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Rissa kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Oppdal kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Rennebu kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Røros kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Holtålen kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Midtre Gauldal 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
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Andel av Furuve-
ien 23 (Gnr 4, bnr 
669) er overdradd 
fra Arne Thorbjørn 
Snekkenes til Elsa 
Karin Snekkenes 
(18.11.2009)

Marikloppa 42 G 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 37) er solgt 
for kr 3.600.000 fra 
Bo Klokt Eiendom 
as til Eldbjørg 
Slaatsveen og 
Kjell Amundsen 
(19.11.2009)

Tangen Terrasse 
9 A (Gnr 4, bnr 
190) er solgt for kr 
4.700.000 fra Anne 
Berit Blakkestad 
Salamonsen og 
Håkon Salamonsen 
til Richard Marki og 
Birgitte Salamonsen 
(19.11.2009)

Flateby Skogsvei 
46 (Gnr 6, bnr 
205) er solgt for kr 
3.750.000 fra Inger 
Lise Sjøbæk og 
Alberto D`angelo til 
Anne Line Sande-
gren og Kjetil Sjølie 
(20.11.2009)

Sydveien 21 (Gnr 
2, bnr 231) er 
overdradd for kr 
850.000 fra Millan 
Liv Mac til Lilian 
Victoria Macmillan 
(23.11.2009)

Evenstuveien 6 (Gnr 
1, bnr 115, seksjon 
1) er solgt for kr 
2.400.000 fra Gro 
Kjensli og Gunnar 
Normann Jektham-
mer til Gitte Saus 
Abrahamsen og Er-
lend Kofoed-Larsen 
(26.11.2009)

Blåbærstien 35 F 
(Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 56) er solgt 
for kr 2.650.000 fra 
Ole-Jørgen Lønnve 

og Birgit Østvedt til 
Mette Stokke Nord 
og Christian Baastad 
Nord (26.11.2009)
Nyborgbakken 34 
(Gnr 29, bnr 648) 
er overdradd fra 
Bernhard Fjeldstad 
til Bjørn Terje Fjeld-
stad (16.11.2009)

Andel av Beksrud-
veien 25 (Gnr 29, 
bnr 522) er over-
dradd fra Karin 
Hvistendahl til 
Victor Hvistendahl 
(27.11.2009)

Reineveien 57 
(Gnr 25, bnr 324) 
er overdradd for 
kr 1.800.000 fra 
Svein Martinsen 
til Tove Jørgensen 
(27.11.2009)

Gnr 2, bnr 459 er 
solgt for kr 135.000 
fra Nesodden 
Seilforening til 
Oksval Båthavn Al 
(30.11.2009)

Gnr 3, bnr 52 er 
overdradd fra 
Kari Hollung til 
Kristin Hollung, 
Stein Hollung og 
Hanne Elisabeth 
Hollung Moland 
(30.11.2009)

Munkefaret 8 (Gnr 
2, bnr 821) er solgt 
for kr 2.890.000 
fra Trygve Hunskår 
til Sidsel Skogen 
og Lars Einar 
Conny Johansson 
(01.12.2009)

Andel av 
Bjørnemyrsvingen 
54 (Gnr 1, bnr 506) 
er overdradd fra 
Gunnar Guldal til 
Reidun Mildrid Gul-
dal (01.12.2009)

Nyborgbakken 31 
(Gnr 29, bnr 646) 
er overdradd fra 
Bernhard Fjeld-

stad til Wenche 
Beate Fjeldstad 
(02.12.2009)

Mokleiva 18 (Gnr 2, 
bnr 1006) er over-
dradd fra Niels Peter 
Gaarding til Evelyn 
Kirsten Gaarding 
(02.12.2009)

Andel av Grevling-
faret 5 (Gnr 1, bnr 
443, seksjon 1) er 
overdradd fra Thor 
Magne Solli til 
Gully Marie Solli 
(02.12.2009)

Seterveien 42 (Gnr 
29, bnr 381) er solgt 
for kr 3.700.000 fra 
Benthe Nilsen til 
Ina Kristine Løvdal 
(02.12.2009)

Blåbærstien 16 F 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 79) er solgt 
for kr 3.300.000 fra 
Olga Ragnhild Slåt-
telid Bugge og Niels 
Andreas Bugge til 
Birgit Østvedt og 
Ole-Jørgen Lønnve 
(03.12.2009)

Seljeveien 3 (Gnr 
4, bnr 704, seksjon 
3) er solgt for kr 
1.900.000 fra Siri 
Kristin Engebretsen 
til Nina Meland 
(03.12.2009)

Øvre Solåsen 
43 (Gnr 1, bnr 
933) er solgt for 
kr 4.825.000 fra 
Vibeke Aas Karlsen 
og Pål Blekkerud til 
Trond Arve Wor-
ren og Elisabeth 
Wiker Worren 
(03.12.2009)

Ugleveien 13 (Gnr 
13, bnr 78) er solgt 
for kr 4.300.000 
fra Kari Bødtker 
til Ole Jan Larsen 
og Gry Kårstad 
(03.12.2009)

Andel av Øvrev-
eien 11 (Gnr 2, bnr 
216) er overdradd 
fra Ann Kristin 
Brandstadmoen til 
Nils-Petter Gjetan-
ger (03.12.2009)

Granatveien 7 
B (Gnr 27, bnr 
216) er solgt for 
kr 2.250.000 fra 
Hans-Erik Karlsen 
til Björn Rob-
ert Weidner og 
Nicole Jasmin 
Elisabeth Schalin 
(04.12.2009)

Øvre Solåsen 61 
(Gnr 5, bnr 59, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 4.250.000 
fra Solåsen Pano-
rama as til Anne 
Grethe Henriksen 
og Werner Anderson 
(04.12.2009)

Øvre Solåsen 49 
(Gnr 5, bnr 59, 
seksjon 8) er solgt 
for kr 4.150.000 
fra Solåsen 
Panorama as til 
Øyvind Hansen 
(04.12.2009)

Hellvikveien 89 
(Gnr 1, bnr 712) 
er solgt for kr 
4.025.000 fra Joar 
Heide og Anita Kris-
tin Jenstad Heide til 
Hege Kristiansen 
og Ronny Oksvold 
(07.12.2009)

Eikåsveien 56 (Gnr 
1, bnr 828, seks-
jon 1) er solgt for 
kr 2.555.000 fra 
Hilde Marie Krange 
til Karen Rui og 
Odd Torjus Rui 
(07.12.2009)

Labråtstubben 
12 (Gnr 24, bnr 
36) er solgt for kr 
2.500.000 fra Per 
Slinde til Stine 
Beate Sundbye 
(08.12.2009)

Bjørnemyrveien 3 
G (Gnr 1, bnr 442, 
seksjon 22) er solgt 
for kr 3.030.000 fra 
Marit Andersen til 
Per Arnljot Marcus-
sen (08.12.2009)

Skokleheia 17 (Gnr 
2, bnr 1529) er solgt 
for kr 4.350.000 
fra Geir Andersen 
til Hanne Hjerkinn 
og Lars Kristian 
Berger Amundsen 
(08.12.2009)

Andel av Bjørnest-
ien 34 (Gnr 30, bnr 
364) er overdradd 
for kr 1.000.000 
fra Antero Kalevi 
Sulander til Sinikka 
Irmeli Virtanen 
(10.12.2009)

Liljeveien 14 (Gnr 
4, bnr 717) er solgt 
for kr 2.050.000 
fra Nesodden 
Boligselskap as til 
Florentina Sedefi 
og Bashkim Sedefi 
(11.12.2009)

Flaskekroken 2 K 
(Gnr 2, bnr 261, 
seksjon 11) er solgt 
for kr 2.925.000 fra 
Inger Mette Fjeld-
stad til Borghild 
Leknes (14.12.2009)

Willy Thoresens 
vei 13 (Gnr 5, 
bnr 142, seksjon 
1) er solgt for kr 
2.975.000 fra Gøhril 
Jeanne Gabrielsen 
til Lina Merakerås 
og Christian Krohn 
(14.12.2009)

Kapellveien 101 
(Gnr 2, bnr 371, 
seksjon 9) er solgt 
for kr 2.600.000 
fra Anne-Kari 
West Johnsen til 
Maria-Charlott 
Sveinsdottir Ilebekk 
(14.12.2009)

Skoklekroken 8 
(Gnr 2, bnr 1397) 
er solgt for kr 
4.025.000 fra Line 
Kristin Tande og 
Knut Ole Tande 
til Svein Harald 
Kjærnet og Randi 
Brændhaugen 
(14.12.2009)

Blomsterveien 19 
C (Gnr 4, bnr 211, 
seksjon 10) er solgt 
for kr 3.360.000 
fra Hanne Hjerkinn 
og Lars Kristian 
Berger Amundsen 
til Håvard Sandvand 
og Janne Scavenius 
(16.12.2009)

Alvernlia 33 (Gnr 
30, bnr 230, seksjon 
32) er solgt for 
kr 2.950.000 fra 
Tom Lillelien og 
Anne Lillejordet 
til Kristian Mikael 
Nicklasson og Jes-
sica Maria Eleonora 
Rönnow Hansson 
(16.12.2009)

Tosletta 5 (Gnr 1, 
bnr 348) er solgt 
for kr 3.900.000 fra 
Yvonne Pedersen og 
Erling Mathias Wil-
son til Birgitte Lien 
Sundin og Thorb-
jørn Harald Sundin 
(17.12.2009)

Marikloppa 74 
(Gnr 29, bnr 919) 
er solgt for kr 
4.090.000 fra Bo 
Klokt Eiendom as til 
Knut Ole Tande og 
Line Kristin Tande 
(17.12.2009)

Labråteveien 26 
(Gnr 25, bnr 251) 
er solgt for kr 
4.130.000 fra Hans 
Christer Persson og 
Ranveig Persson til 
Nesodden kommune 
(17.12.2009)

Hellvikskogsvei 
31 (Gnr 5, bnr 
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124) er solgt for kr 
2.675.000 fra Daniel 
Aleksander Hagen 
og Liv Bertheus-
sen Tangløkken 
til Lars Qviller og 
Guri Sogn Andersen 
(18.12.2009)

Sefjellveien 13 (Gnr 
5, bnr 40) er over-
dradd fra Klara Lil-
lian Sandlie til Runa 
Evelyn Sandlie 
Blomstrand og El-
len Beate Sandlie 
(21.12.2009)

Andel av Sefjel-
lveien 13 (Gnr 5, 
bnr 40) er overdradd 
for kr 2.000.000 fra 
Ellen Beate Sandlie 
til Runa Evelyn 
Sandlie Blomstrand 
(21.12.2009)

Fjellveien 71 (Gnr 
29, bnr 811) er solgt 
for kr 2.800.000 fra 
Per Kristian Anton-
sen og Anne Rikke 
Magnor Antonsen 
til Aud Søderholm 
Jensen (23.12.2009)

Lindemannvei 
26 (Gnr 30, bnr 
68) er solgt for 
kr 5.300.000 fra 
Solveig Øvrebø til 
Paul Robert Sundar 
og Turid Kristin 
Bigum Sundar 
(23.12.2009)

Andel av Reinev-
eien 49 (Gnr 25, bnr 
333) er overdradd 
fra Jon Tjern-
shaugen til Hege 
Johansen Tjern-
shaugen og Den-
nis Tjernshaugen 
(23.12.2009)

Andel av Reinev-
eien 49 (Gnr 25, bnr 
333) er overdradd 
fra Dennis Tjern-
shaugen til Hege 
Johansen Tjernshau-
gen (23.12.2009)

Andel av Liaveien 
11 (Gnr 5, bnr 264) 
er overdradd fra 
Olga Knarvik til 
Jan-Trygve Knarvik 
(24.12.2009)

Alvernlia 41 (Gnr 
30, bnr 230, seksjon 
28) er solgt for 
kr 2.500.000 fra 
Turid Kristin Bigum 
Sundar og Paul 
Robert Sundar til 
Lars Fredrik Hautau 
(24.12.2009)

Omsetning av eien-
dommer i Nesodden 
kommune
Gnr 20, bnr 77 er 
overdradd for kr 
37.500 fra Reidun 
Emilie Kravik til 
Elisabeth Som-
merfeldt, Amund 
Sommerfeldt, 
Wenche Thomas-
sen, Kari Jilg, Per 
Fredrik Mastrup, 
Grete Barlindhaug 
og Kirsti-Mette 
Mastrup Solvang 
(24.12.2009)

Gnr 20, bnr 77 er 
overdradd for kr 1 
fra Elisabeth Som-
merfeldt, Amund 
Sommerfeldt, 
Wenche Thomas-
sen, Kari Jilg, Per 
Fredrik Mastrup, 
Grete Barlindhaug 
og Kirsti-Mette 
Mastrup Solvang til 
Nesodden kommune 
(24.12.2009)

Gnr 1, bnr 961 er 
solgt for kr 600.000 
fra Gianina Vas 
og Alexander 
Vas til Andrea 
Kinga Vas og Kjetil 
Tangen Kvalnes 
(28.12.2009)

Strandveien 10 (Gnr 
25, bnr 33) er solgt 
for kr 3.600.000 
fra Statoil Norge 
as til Roger Taaje 
(29.12.2009)

St. Hansveien 12 
(Gnr 7, bnr 111) 
er overdradd for 
kr 1.375.000 fra 
Catherine Johanne 
Østrem til Rob-
ert Kristiansen 
(30.12.2009)

Loftuveien 30 
(Gnr 13, bnr 24) 
er solgt for kr 
4.200.000 fra Arne 
Richard Leiang til 
Gro Bøhlerengen 
(05.01.2010)

Gamle Hellvikvei 
3 A (Gnr 1, bnr 
353) er solgt for 
kr 20.000.000 fra 
Landlord as til Bygg 
27 as (05.01.2010)
Salget omfatter også 
Gamle Hellvikvei 7 
A (Gnr 1, bnr 584)

Knuts vei 41 (Gnr 
2, bnr 1541) er solgt 
for kr 4.400.000 fra 
Flemming Bjerke 
til Hosang Johanna 
Adriana Anna Bod-
dens (06.01.2010)

Birkeveien 11 (Gnr 
5, bnr 342) er solgt 
for kr 5.100.000 fra 
Per Os og Cecilie 
Maske til Åse 
Camilla Kirsebom 
og Lars Erik Må-
seide (06.01.2010)

Andel av Gnr 5, bnr 
145 er overdradd 
fra Felix Thom 
Denneche til Ulf 
Denneche-Bomann, 
Stein Denneche og 
Thom Denneche 
(06.01.2010)

Andel av Gnr 5, 
bnr 145 er over-
dradd for kr 1 fra 
Ulf Denneche-
Bomann til Aase 
Gerd Denneche, 
Gaute Gudbrand 
Loftsgaard, Lotte 
Pernille Loftsgaard 
og Audun Den-

neche Loftsgaard 
(06.01.2010)

Andel av Gnr 5, bnr 
145 er overdradd 
for kr 1 fra Stein 
Denneche til Aase 
Gerd Denneche, 
Gaute Gudbrand 
Loftsgaard, Lotte 
Pernille Loftsgaard 
og Audun Den-
neche Loftsgaard 
(06.01.2010)

Andel av Gnr 5, bnr 
145 er overdradd 
for kr 1 fra Thom 
Denneche til Aase 
Gerd Denneche, 
Gaute Gudbrand 
Loftsgaard, Lotte 
Pernille Loftsgaard 
og Audun Den-
neche Loftsgaard 
(06.01.2010)

Andel av Jonsrud-
veien 59 (Gnr 9, bnr 
1) er overdradd fra 
Paul Carsten Math-
ias Røer til Mathias 
Røer (08.01.2010)
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 8, bnr 5
Overdragelsen om-
fatter også andel av  
Gnr 8, Bnr 3
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 9, bnr 6
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 9, bnr 7
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 10, bnr 11
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 29, bnr 1

Singers vei 7 (Gnr 
2, bnr 1656) er solgt 
for kr 6.400.000 
fra Bernt Nohr og 
Kristin Nohr til Lars 
Petter Flåtten og 
Line Kristin Erdvik 
(08.01.2010)

Engsveien 31 (Gnr 
20, bnr 27) er over-
dradd fra Gerhard 

Schaller til Sidsel 
Schaller og Birgit 
Schaller Tunby 
(08.01.2010)

Bjørnemyrveien 1 
N (Gnr 1, bnr 442, 
seksjon 14) er solgt 
for kr 2.300.000 fra 
Egil Caspersen til 
Knut Eldar Brænd 
(08.01.2010)

Andel av Kapellve-
ien 91 A (Gnr 2, bnr 
399, seksjon 1) er 
overdradd fra Inger 
Johanne Nordgård 
til Toril Nordgård 
Aspen (11.01.2010)

Andel av Hel-
lvikstrand 18 
(Gnr 1, bnr 620) 
er overdradd fra 
Hilde Skogli til 
Stein Edvard Skogli 
(11.01.2010)

Midtveien 167 (Gnr 
28, bnr 1) er solgt 
for kr 1.010.000 
fra Ole Christian 
Granerud til Hanne 
Elisabeth Sire Gran-
erud (12.01.2010)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 20, 
bnr 105
Salget omfatter også  
Gnr 16, Bnr 31
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 15
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 20
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 42
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 48
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 56
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 65
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 
bnr 66
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 28, 

bnr 92

Fagerveien 23 (Gnr 
24, bnr 66) er solgt 
for kr 1.650.000 fra 
Jan Olav Haugen til 
Renatas Gasiunas og 
Jolanta Gasiuniene 
(13.01.2010)

Andel av Hum-
lesekkveien 56 (Gnr 
25, bnr 146) er solgt 
for kr 800.000 fra 
Arild Rinvoll og 
Anne Rinvoll til 
Anders Rinvoll 
og Atle Rinvoll 
(13.01.2010)

Andel av Fagerveien 
70 (Gnr 24, bnr 109) 
er overdradd fra 
Nikolai Hvistendahl 
til Sariga Mingsung-
nern Hvistendahl 
(15.01.2010)

Bangs vei 16 
(Gnr 2, bnr 58) 
er overdradd fra 
Svein Krogh til Kari 
Margrethe Krogh 
(15.01.2010)

Ekornveien 10 (Gnr 
1, bnr 262) er solgt 
for kr 2.300.000 
fra Bogstadveien 
Skotøiforretning 
as til Roy-Morten 
Bogstad og Pia 
Anna Carina Bogs-
tad (15.01.2010)
Salget omfatter også 
andel av Gnr 1, bnr 
328
Salget omfatter også 
Gnr 1, bnr 329

Furubakken 16 
(Gnr 5, bnr 59, 
seksjon 10) er solgt 
for kr 4.300.000 
fra Solåsen Pano-
rama as til Roy 
Hansen Heggem 
(18.01.2010)

Gnr 5, bnr 382 
er solgt for kr 
1.360.000 fra 
Paulun Sjøsi-
den as til Håkon 



vei 9 (Gnr 6, bnr 
157, seksjon 6) 
er overdradd fra 
Magne Johan 
Kalstad til Hanne 
Winger Kalstad 
(21.01.2010)

Blåbærstien 16 A 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 74) er solgt 
for kr 2.850.000 fra 
Eva Maria Lye og 
Dag Jonas Langaard 
til Susanne Falkum 
Løvik og Jakob 
Ingimundarson 
(22.01.2010)

Mosses vei 11 (Gnr 
5, bnr 114) er solgt 
for kr 4.000.000 fra 
Vibeke Aamodt til 
Eva Maria Lye og 
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Dag Jonas Langaard 
(25.01.2010)

Andel av Gnr 5, bnr 
145 er overdradd 
fra Gerd Alfhild 
Denneche Knight 
til Lotte Pernille 
Loftsgaard, Gaute 
Gudbrand Lofts-
gaard og Audun 
Denneche Lofts-
gaard (27.01.2010)
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 5, bnr 162
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 5, bnr 213

Kilde: Statens 
kartverk

Flatekvål Olaussen, 
Beate Olaussen og 
Reidun Flatekvål 
(19.01.2010)

Øvre Solåsen 59 
(Gnr 5, bnr 59, 
seksjon 3) er solgt 
for kr 3.950.000 
fra Solåsen Pano-
rama as til Vegard 
Holmelid og Anne-
Kari Gulliksen 
(19.01.2010)

Oksval Terrasse 32 
C (Gnr 2, bnr 1068, 
seksjon 91) er solgt 
for kr 2.700.000 
fra Odd Torjus 
Rui til Eirik Olsen 
(19.01.2010)

Andel av Sjølies 

Send oss dine beste
dugnadstips!

Har ditt vel god erfaring fra dugnader og er fornøyd 
med opp møte og innsatsen? 

Del ditt vels gode erfaringer og tips med våre lesere!
Send tips til e-mail:

Kontakt@nesoddenvelforbund.no
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G
rasrotandelen

Støtt Nesodden Velforbund
og gi barn og unge leker og lekeutstyr!

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Tilknytt oss som din 
grasrotmottaker, så mottar 
vi 5 prosent* av ALT 
du spiller for.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.



H
eading Avisen for 50 år side!

Fellesvelets avis for 50 år siden!

Returadresse: 
Nesodden Velforbund
Postboks 127 
1451 Nesoddtangen

B

Det ble gitt ut 2 nummer av Felles-
velets Avis i januar og februar 
1960.

I nr. 1 vies forsiden til stedsnavnet 
Hellviks opprinnelse. Vika ved 
bryggeberget. Det hevdes at den 
opprinnelige form har vært Hellu-
vik som kommer fra hella som be-
tyr noe sånt som et flatt berg hvor 
sjøen går stupbratt ned, slik at båter 
kan legge til for lossing. Skiphelle i 
Frogn har samme opprinnelse.

I en liten artikkel på side 3 skry-
tes det av hvor pent bryggeområdet 
vede Blylaget har blitt, og beboerne 
får skryt av hvor mye de har strevet 
for å få til dette. Spesielt strand-
veien og Velhuset blir fremhevet. 
Men så ødelegges hele inntrykket 
av “ruin-haugen av en brygge”. 
Båtselskapet blir oppfordret til å 
rette på “denne skamplett i Bun-
defjorden”. Ikke bare for å “kom-
me i stil med det øvrige derute”, 
men for også å “gardere seg mot en 
ulykke som kan inntreffe med den 
provisoriske ordningen”.

I en annen artikkel lengre bak i 
avisen oppfordres det til leserne å 
lese et blad som ble gitt ut av Norg-
es Brannvernforening som heter 
“Mot Brann”. Dette pga. at  bran-
nfaren var meget stor på landsby-
gda. Spesielt branner som oppsto 
grunnet feil og mangler med piper, 
ilsteder, brannmurer osv, gjorde at 
hele 82% av brannene var på lan-
det, mot 18% i byer.

Det blir opplyst om at Westy 
Kjensli fra arbeiderpartiet ble gjen-
valgt til ordfører i kommunestyret 
på Nesodden med 17 mot 6 stem-
mer.

På nest siste side blir det påstått at 
den 20 km lange veistumpen fra 
Nesoddtangen til Nesset etter si-
gende skulle være landets dårlig-
ste riksvei. Ordføreren ønsker at 
“statsmyndighetene ville se i nåde 
til oss, selv om veien ikke er noen 
innfartsvei i vanlig forstand”.

I nr 2 vier de forsiden til forurensing 
av fjorder havner og vassdrag og 
skriver at Statsråd Haller bebuder 
nye og effektive tiltak. Spesielt dys-
tert bilde males av den indre delen 
av Oslofjorden, der det  må settes 
inn tiltak mot kloakktømming. 

 
Nesodden - Bundefjord Dampskip-
selskap kunne glede sine passas-
jerer med at de satte ned prisene. 
Halvårskort ble satt ned fra 260 kr 
til 240 kr.

Det blir også informert at 
Bakkegården Borettslag skal 
oppføre 4 boligblokker på 2 og 
3 etg. - tilsammen 36 leiligheter. 
Blokken skulle stå ferdig i 1961 
og innskudd pr leilighet lå på  
rundt 12 500 kr. Husleien var på 
rundt 160 kr pr. mnd og borettsan-
delen var 100 kr.

Av innsendte innlegg spørres det 
om det kan drives hagebruk på en 
fjellknaus med lite vann, og det vis-
es til at de fleste tomtene på Nesod-
den er fjelltomter med lite jordlag. 
Det oppfordres til å plante en gran, 
en furu eller bjørk, eller noe annet 
slag som er typsik for distriktet, for 
å bevare Nesodd-landskapet.

På siste side blir det opplyst at 
det ble opprettet nye kommunale 
utvalg i Frogn: Et “skjønnhetsråd”, 
en “tiltakskomité” hvis oppgave 
var å medvirke til utbygging av by-
gdas næringsliv og et arbeidsutvalg 
for vei, vann og kloakk som skulle 
gi forslag til årlige budsjetter og 
for øvrig behandle de saker de får 
tildelt fra kommunestyret og for-
mansskapet. Det nevnes dessverre 
ikke hva dette “skjønnhetsrådet” 
skal drive med, men det sier seg 
kanskje selv...?


