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Nesodden
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Fra Nesodden velforbund

Hvorfor
Nesodden Velforbund?
Da jeg i våres tok over som leder
for Nesodden Velforbund kom
raskt spørsmålet om hvorfor jeg i
all verden ønsket å ta nettopp den
tilnærmingen til lokalpolitikken.
Jeg hadde allerede vært innom
kommunestyret, så hvorfor ønsket
jeg ikke å fortsette der? Det neste
spørsmålet kom også ganske raskt:
har egentlig Nesodden velforbund noen påvirkningskraft? Det
er her sammensettingen av disse
spørsmålene som for meg er elementær i forhold til hvorfor Nesodden Velforbund er så viktig.

På våre hjemmesider står det litt
tørt om at Nesodden Velforbund
ble stiftet i 1936 og at vi i dag representerer 36 lokale foreninger.
Det som ikke står, men som kanskje burde stå er at vi i dag representerer over 3200 husholdninger,
ca 11.000 mennesker eller rettere
sagt over 62 % av nesoddens befolkning. Dette er tall som intet
politisk parti kan smykke seg med
og vi vokser. Og det beste av alt:
vi representerer dem som en partinøytral stemme, med eneste formål
å fremme det beste for Nesoddens

Nesodden Velforbund skal gi områdeforeningene råd i arbeid med
samfunns- og stedsutvikling, og er Norges Velforbunds forlengede
arm inn i lokalmiljøet. De lokale velenes oppgaver er alt fra nære,
synlige ting, som å sørge for sand i strøkassene 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 veisikring og veilys. Velforbundet jobber hele tiden med nye
tilbud og tar gjerne imot innspill fra de lokale foreningene.

STYRET I NESODDEN VELFORBUND 2011-2012
LEDER:
Knut Ertresvaag
knut.ertresvaag@gmail.com
tlf. 95110129
Ellingstadåsen Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
tlf. 90153369
Ursvik Vel

Nr. 1
mars
2011

2

STYREMEDLEMMER:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no
tlf. 93487753
Solbakken Vel
Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com
tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Hans Petter Knudsen
s.knudsen@smartcall.no
tlf. 97082384
Hellvik Vel

Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095
Hellvikskog vel
Harald Opsand
hopsand@online.no
tlf. 98679818
Blylaget vel
SEKRETÆRIAT:
Nesodden Velforbund
Postboks 127
1451 Nesoddtangen
kontakt@
nesoddenvelforbund.no
Bankgiro: 1720 07 06781

befolkning. Nesodden Velforbund
har intet overstyrende partiprogram, her meldes sakene opp fra
de som blir berørt og bryr seg i
hverdagen, nemlig ”oss” som bor
her i kommunen. Og det er nettopp
denne partinøytraliteten og sterke
tilknytningen til Nesoddens befolkning som gir oss den sterke posisjon som eneste virkelige opposisjon
til Kommunestyret. Det er denne
posisjonen som fikk Kommunestyret til å snu i den store strø, måking og vintervedlikeholdssaken.
Det er denne posisjonen som fikk
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Annonser:
Vi har i denne utgaven valgt å ikke ha
annonser da vi ville
ha plass til hele saken
ifbm. valget.
Nye annonsepriser
for nettavisen finner
du på
fellesveletsavis.no

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

FORSIDEN
Foto: Bildene av
repesentanten fra KrF
og Høyre er hentet fra
Amtas nettavis.Resten
har vi fått tilsendt
fra de forskjellige
kandidatene.

Men er det ikke det vi egentlig
er? En grønn oase midt i storbyen, bare skjermet av sjø, svalberg
og en vegg av ro og fredsomhet?
Dette utelukker ikke arbeidet med
å stelle, passe på og tilpasse hagen
i forhold til de som bor, lever og
betaler skatt i den.
For selv en hemmelig hage trenger
brøyting, veibelysning, politi og
legevakt. Og det er nettopp dette
Nesodden Velforbund ønsker å

fokusere på i denne utgaven av Velavisen og i tiden før valget: Hva
lover politikerne? Kan man for
eksempel få konkretiserte garantier for vintervedlikehold av våre
veier?
Og med dette ønsker jeg dere et
godt valg og en god høst.
Knut Ertresvaag.
Leder i Nesodden Velforbund

TAKK TIL JON MARTIN OG MARTIN:
NVF ønsker å takke Jon Martin Larsen for to år med inspirerende og fantastisk arbeid som leder for Nesodden Velforbund. Det nye styret vil finne mye godt støtte i
det fundamentet som han har lagt.
I tillegg vil vi takke avtroppende styremedlem Martin Tioukalias, bl.a for det forebyggende arbeidet han har gjort i NVF for barn og unge på Nesodden, samt hans
engasjement i utbygging av vann og kloakk.
Vi ønsker dere begge lykke til med videre vel-arbeid - lokalt i Ellingstadåsen.
STRØSAND:
Åh jada! - det kommer
garantert snø og is i år også...
NVF organiserer fellesbestilling
i
år
også!
Bestillingsfrist: 1. oktober
for levering til kommende
vinter.
Bestillingen sendes til: Terje
Larsen, e-post; terlar@live.no
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som
skal fylles og navn på vei.
HUSK også å sende med kart
over område med angivelse
av hvor kassene befinner seg.
Velforbundet har en avtale
med leverandør som fyller
alle kasser med strøsand.
Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.

OBS

OBS

HUSK å send oss siste oppdateringer om velet ditt!
Har velet skiftet styre? Ny
adresse, telefonnummer,
e-mailadresse, eller har dere
opprettet en ny webside?
Send oss informasjonen så
vi får oppdatert våre lister og
lagt ut linker på nettet!
Sendes på mail til kontakt@
nesoddenvelforbund.no
Hit kan du også sende saker
du ønsker vi skal skrive om i
vi den nye nettavisen vår!

Fra Nesodden velforbund

hurtigbåten tilbake og det er denne
posisjonen som gir oss styrke til å
rette en finger mot de folkevalgte
og spørre: har dere holdt hva dere
har lovet? Er de vedtak som fattes
til allmennhetens beste? Og ikke
minst (et høyt og klart): er det ikke
på tide at det skjer “noe” her?
Min nå gode venn og tidligere velforbundsleder Jon Martin Larsen
påpekte en gang oppgitt at Nesodden drives som en hemmelig hage.

Vellenes fellesorganisasjon:
Gjennom medlemsskap i
Nesodden velforbund er du
også automatisk medlem i
Vellense fellesorganisasjon.
VFO byr på mange fordeler,
både generelle som talerør for
velarbeidet i Norge og rådgiving i lokalt velarbeid, til en
helt konkrete fordel gjennom
rimelig ansvarsforsikring for
vellene og ulykkesforsikring
for deltagere i vellets dugnadsarbeid.
Mer om forsikringen finnes
på www.klp.no/vfo
VFO satser på bred demokratisk deltagelse fra vellene
selv.
Finn mere informasjon om
VFO på www.velnett.no.
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Ordførerkandidatene
Før sommerferien stilte vi en del spørsmål til alle Nesodd-partienes ordførerkandidater.
Spørsmålene handler om nære saker som opptar medlemsvelene våre. 6 av dem svarte og her
har du resultatet.
Til orientering har Fr.Ps ordførerkandidat trukket seg etter at svarene er mottatt, men vi har
valgt å trykke hans svar allikvel, da det uansett viser et bilde av hva Fr.P står for. I tillegg
er alle svarene gitt før den 22. juli, så det kan være at noen har endret sine holdninger etter
dette.
Tekst: svarene er mottatt på e-mail og bearbeidet
av Jon Martin Larsen og Grethe Marie Belboe
Vil du klare å fullføre Kyststien langs vestkanten av
Nesodden i perioden 20112015?
Nina Sandberg, AP: Nesodden
Arbeiderparti har fullføring av
Kyststien på programmet sitt for
2011-2015, “For Nesodden i fellesskap”. Flere må trekke i samme
retning for at vi skal få til dette.
Hvis vi får med oss kommunestyreflertallet på dette, vil vi ferdigstille
kyststien på vestsiden i samarbeid
med grunneierne i løpet av denneste kommunestyreperioden, det
vil si før 2015.
Ivar Hoftvedt, FrP: Vi vil gå inn
for at dette blir gjort.
Christian Hintze Holm, SV: Ja.
På enkelte punkter av traseen kan
oppstå juridiske problemer som
ikke kommunen er herre over (en
sak går i rettsvesenet nå, og det er
staten og den private eieren som er
parter).
Geir Christensen, Rødt: Kyststien er viktig. Planavdelingen
og teknisk avdeling har stort arbeidspress. Vi har derfor foreslått
å styrke Planavdelingen med 1 årsverk samt sette av 10 millioner ekstra til teknisk avdeling. Med vårt
budsjettopplegg vil det være mulig
å få kyststien ferdig i neste periode.

Henning Korsmoe, KrF: KrF arbeider for å fullføre kyststien langs
vestkanten av Nesodden.
Arbeidet berører også privat eiendom. KrF ønsker å vise stor respekt
for privat eiendomsrett, samtidig
som fellesskapets interesse må
komme fram. Konkret vil vi stille
spørsmål til administrasjonen rundt
dette for å sørge for at dette fokuset
ikke blir borte. Da kan vi sannsynligvis få fullført mye av denne strekningen innen 2015.
Kjell Gudmundsen, H: Det er en
klar målsetning og det er realistisk
å få det ferdigstilt innen 2015. Det
er imidlertid noen utfordringer med
noen grunneiere vedr. passering av
deres eiendommer.
Det er bestandig vanskelige situasjoner, men vi prøver å komme til
minnelige ordninger slik at man
unngår tidkrevende og dyre ekspropriasjonsprosesser.
------------------------------------------

mange innbyggere som reiser
kollektivt. Da trengs det er godt
tilbud! De siste årene har transportselskapet Ruter AS, med det
borgerlige flertallet i fylkestingets
velsignelse, redusert busstilbudet
på Nesodden. Vi i Arbeiderpartiet
vil ha et buss- og båttilbud som er
tilpasset innbyggernes behov, ikke
Ruters ønsker om innsparing. Siden
Ruter AS og eierne (fylkestinget
i Akershus) har det overordnede
ansvaret for kollektivtilbudet på
Nesodden, vil vi fortsette å fremme
innbyggernes behov overfor Ruter
og fylkestinget. Vi vil ha nordre
Nesodden ut av Ruters bygdesone,
bedre busstilbudet internt i kommunen og mot Follo ellers. Vi vil
også ha bedre båttilbud i helgene
og om kveldene, og på sikt ha mere
av kollektivtrafikken over på kjøl.
Vi ser Oslofjorden som en selvsagt
fremtidig miljøvennlig og praktisk
transportåre. På et overordnet plan
Hvilket rutetilbud har vi med jobber vi for å få kommunene med
buss og båt til og fra Nesod- i planleggingen av kollektivtilbudet, slik det gjøres i Sverige og
den i 2015 om du får det som
Danmark. Kollektivtilbudet der
du vil, og hvordan har du du bor er viktig for hverdagen din,
tenkt å gjennomføre dette?
derfor bør kommunene naturligvis
være med å legge premissene når
Nina Sandberg, AP: I 2015 vil vi lokalt buss- og båttilbud avgjøres.
i Arbeiderpartiet at Nesodden fort- Dette var også tema i min tale til
satt utmerker seg ved å ha svært Arbeiderpartiets landsmøtet i vår.

Ivar Hoftvedt, FrP: I øyeblikket
ser jeg ingen grunn til å utvide
dette, det må være et trafikkgrunnlag for utvidelse.
Christian Hintze Holm, SV: Båt
a) hurtigbåtanløp til Fagerstrand og
flere steder langs vestsiden
b) det samme fra Oksval og div
brygger sørover på østsiden,
c) være knutepunkt for flere fjordruter på Tangen brygge,
d) gå 15 minutters ruter i rushtiden
og halvtimes for øvrig, også helg.
Buss a) full korrespondanse fra
hele Nesodden til samtlige båtavganger på Tangen (i alle fall inntil
alternative anløp er etablert),
b) ringbuss på Nesodden,
c) langt bedre busstilbud til Follo.
Alt er ikke mulig på fire år, men fullt
realistisk på noe lengre sikt. Dette
vil jeg jobbe for på samme måte
som jeg gjør i dag, gjennom å koble kommuneplan/utbygging stadig sterkere mot kollektivtrafikken,
ved å etablere brede samarbeid
med andre oslofjordkommuner og
gjerne miljøbevegelse, ved å alliere seg med fagfolk på kollektivog teknologifeltet.
Geir Christensen, Rødt: Fra programmet:
·gjenåpne Bunnefjordsruta og deler av vestsiden.
·at halvtimesruter utvides til også
å gjelde dagtid samt lørdager og
søndager.
· at hurtigbåtene må gjøres bedre
tilgjengelig for rullestolbrukere.
Vi tror pressorganisasjoner som
hurtigbåtaksjonen er nødvendig,
og deltar i slikt arbeid. Når det
gjelder offentlige tilskudd til
kollektivtrafikk er Norge blant de
landene i Europa som yter minst.
Hverken regjeringen eller opposisjonen på Stortinget viser noen

synlig vilje til å endre på det. Da
trenger vi organisasjoner som kan
presse fram endrede politiske holdninger. Kommunen kan bidra med
et aktivt samferdselsutvalg som gir
kravene næring.
Henning Korsmoe, KrF: KrF
arbeider for et rutetilbud som
gjør det attraktivt å ta kollektive
transportalternativer. Det betyr at
frekvensen bør økes slik at det er
halvtimesruter hele dagen fram til
kl. 2300. Undersøkelser viser at
høyere frekvens øker det totale antall passasjerer.
I tillegg må billettpriser holdes
på et nivå slik at det lønner seg å
bruke kollektivtilbudet. Leder for
samferdsel i Akershus fylke, Lars
Salvesen fra KrF, har vært en viktig
årsak til at vi nå får en endring
i denne retning med færre soner og
rimeligere billetter. KrF Nesodden
vil fortsette å bruke sin påvirkningsmulighet over fylkesstyret for
å påvirke satsingen der.
På et generelt grunnlag mener vi
at det kollektive tilbudet ikke kun
skal styres etter markedsøkonomiske prinsipper. Det er viktig at
hele befolkningen på Nesodden har
et godt tilbud, ikke bare dem som
bor nærmest Nesoddtangen. Billettpriser bør også gjenspeile en slik
tenkning. Fylket bevilger allerede
store summer til dette. Kanskje kan
enda rimeligere billetter føre til at
enda flere bruker dette tilbudet,
noe som utvilsomt er bra for samfunnsøkonomien og miljøet.
Kjell Gudmundsen, H: Dagens
båttilbud over Tangen Brygge vil
være omtrent som i dag med rushtidsruter morgen og ettermiddag.
Halvtimesruter med hurtigbåt bør
utvides slik at de også går på dagtid
utenfor rushtidsrutene morgen og

ettermiddag
Et ønskemål er hurtigbåtforbindelse fra Fagerstrand til Aker Brygge. Hvorvidt det er realistisk innen 2015 er jeg usikker på, men
behovet er økende i takt med befolkningsutviklingen i Fagerstrand
området. Dialog med Ruter er
allerede startet
------------------------------------------

Fylkesveiene på Nesodden
er i begredelig forfatning og
ingen politiker de siste 10-15
årene har klart å få fylkesmidler til utbedring eller nyinvesteringer. Hva vil du gjøre
med dette, og hvilke mål setter du deg her? Hvor vil du
ha hovedveien inn til Nesodden?

Nina Sandberg, AP: Vi i Nesodden Arbeiderparti er helt enige i
vurderingen. Derfor har vi løftet
fram ny innfartsvei til Nesodden
som en av våre aller viktigste saker
for 2011-2105. Veien vi har i dag
er under enhver kritikk, og bør erstattes snarest. Riksvei 156 opp
Bunnebakkene er utrygg både for
bilister og passasjerer som busses
ut og inn av kommunen i retning
Follo. Veien er også en alvorlig
hemsko for eksisterende og fremtidige bedrifter på Nesodden. I vår
fikk Nesodden Arbeiderparti derfor våre partifeller i Akershus Arbeiderparti til å programfeste ny
riksvei 156 til Nesodden. Fylkesveiene er fylkeskommunalt ansvar,
og både ny vei inn til Nesodden og
utbedring av riksvei 157 avhenger
av at Akershus fylkeskommune
vil prioritere vår kommune. I
fylkestinget er det i dag borgerlig

Ordførerkandidatene svarer på vel-spørsmål

svarer på vel-spørsmål

Nr. 1
mars
2011

5

Ordførerkandidatene svarer på vel-spørsmål
Nr. 1
mars
2011

6

flertall. Valget 12. september er
også et fylkestingsvalg. Stemmer
man på Arbeiderpartiet til kommune- og fylkestingsvalget, vet
man at man stemmer på et parti
som vil arbeide for ny og trygg vei
inn til Nesodden.
Ivar Hoftvedt, FrP: Det er klart at
både riksvei 156 og 157 trenger opprusting. Hovedveien til Nesodden
kan gåp der som veien til Frogn
Kirke går i dag og kobles til R.v. 23
Christian Hintze Holm, SV:
Målet er å få ny adkomstvei langt
før 2020, som er Oslopakke 3 sin
plassering. Jeg vil få fokus på dette
bl.a. ved å også foreslå alternative
og trolig langt rimeligere traseer,
evt med sikte på at Midtveien blir
ny adkomst, med forgreninger til
øst og vest i Havsjødalen som i dag
og Kirekveien/Fjellveien. Dette må
i så fall gjøres slik at det ivaretar
kravet til å bevare marka.
Geir Christensen, Rødt: Fra programmet: ·utarbeide en helhetlig
plan for myke trafikanter i samarbeid med Velforbundet m.fl. som
omfatter flere gang og sykkelveier,
fortau og utbedring av trafikkfarlige kryss. Det må lages rekkefølgebestemmelser slik at trafikksikring kommer før tiltak som øker
trafikken.
Metoden for å få økt bevilgningene
til denne typen tiltak er de samme
som for kollektivtrafikken. Samferdselsutvalget må støtte opp under alle lokale trafikkaksjoner for
å bedre sikkerheten. Det foreligger flere forslag til hovedvei inn
til Nesodden og Rødt har ikke tatt
stilling til hvilken som er best. Her
vil miljøforhold være viktig for
våre valg når utredninger foreligger.
Henning Korsmoe, KrF: KrF er
helt enig i at veinettet på halvøya
vår er tildels i svært dårlig forfatning. Veinettet ligger under Statens Vegvesen som er et statlig foretak. Vi har ikke direkte påvirkning

overfor deres prioriteringer. Når
det er sagt vil KrF arbeide for at
et samlet kommunestyre kan være
mer “brysomt” for denne etaten,
slik at vi får fram våre behov og at
våre veger blir også blir prioritert i
planene.
Innfartselsveg til Nesodden er en
utfordring. Denne må nødvendigvis
gå gjennom Frogn, en kommune
som ikke selv har tilsvarende behov for å prioritere disse vegstrekningene.
Hovedveien inn til Nesodden bør
gå fra Måna over mot Fagerstrand.
For å unngå stor trafikk i boligfeltet
på Fagerstrand, bør veien legges
omtrent i den trasen hvor Angnorveien går i dag. Dette gir også
et atskillig bedre grunnlag for utvikling av industrifeltet på Torneveien. Kommunen arbeider med det
i dag, men har ingen god løsning
på veiutfordringen. Videreføringen av veien nordover bør følge
Midtveien. Framme ved Fjell bør
det lages en trase mot øst. Her må
Nesoddmarka hensyntas.
Kjell Gudmundsen, H: Jeg er helt
enig i at veien inn til Nesodden
sydfra må forbedres. Fylket vedtok for ca 10 år siden en trase med
innslag i tunnel fra Bonnebakkene
med utgang ved bilopphuggeriet
rett før Dal.
De har nå i senere tid kommet med
en løsning hvor man lager ny vei
inn fra Måna i Frogn og inn til
Nesodden.
Prosjektet ligger pr. dato inne i
budsjettet for Oslopakke 2 som er
planlagt realisert i år 2025.
Som kommunepolitikere har vi
begrenset innflytelse og ingen
beslutningsmyndighet på fremdrift i slike prosjekter. Imidlertid,
en av oppgavene til en ordfører er
å påse at slike prosjekter alltid er
på agendaen i interkommunale og
fylkeskommunale sammenhenger
slik at vi som kommune ikke blir

‘oversett’ i prioriteringsrekkefølger
------------------------------------------

Om du får det som du vil; skal
kommunen fortsette å brøyte
velveiene på Nesodden, inkludert de velveiene som i dag
ikke har slikt tilbud, som for
eksempel Ellingstadåsen?

Nina Sandberg, AP: Med meg
som ordfører skal innbyggerne
være trygge på likeverdig og
forutsigbar behandling av vellene.
Velveiene skal brøytes, strøs og ha
belysning der det er nødvendig for
trafikksikkerheten. Det skal ikke
være slik at noen innbyggere i kommunen betaler - mens andre ikke
betaler - for samme tjenesten. Fra
gammelt av har Nesodden mange
private veier og private løsninger på vann og kloakk, og uklare
ansvarsforhold skaper ikke alltid
rettferdige løsninger for innbyggerne. Det er nødvendig at kommunen rydder opp i dette, uten at
velfungerende løsninger forkastes.
Spørsmålet om behovet for, ansvaret for, og finansiering av dette
vedlikeholdet bør derfor kommunen og velveiene bli enige om i
fellesskap, slik at begge parters syn
kommer fram og viktige hensyn
ivaretas.
Ivar Hoftvedt, FrP: Selvfølgelig
vil vi gå for at dette opprettholdes
og utvides.
Christian Hintze Holm, SV: Jeg
vil gå inn for at kommunen overtar langt flere av de private veiene,
slik at de får fullt kommunalt vedlikehold sommer og vinter. Så må
de helt lokale private veiene bli
vei-eiernes ansvar. Vi skal ha frem
en sak om hvilke veier som kommer i hvilken kategori, selvsagt i
samråd med Velforbundet og andre, og dermed kan jeg ikke nå si
hvilke konkrete veier som havner i
hvilken kategori.

Oppstart av siste del av planleggingsarbeidet i hovedplan
for drikkevann og vannmiljø
skal skje i 2013, ser du for
deg at alle som har fått vedtatt offentlig vann og kloakk
eller bare vann skal ha det
innen utgangen av 2015?

Nina Sandberg, AP: Den faktiske
gjennomføringen her, farten på
tilkobling etter regulering, er det
ikke opp til politikerne å vedta. Vi
kan - og jeg vil, være pådriver for

at flest mulig (som selv ønsker det,
vel og merke, dette er ingen tvangsordning, og mange har private
løsninger som ikke sjenerer noen),
har offentlig vann og kloakk innen
2015.
Ivar Hoftvedt, FrP: Dersom dette
faller naturlig med eksisterende utbygging.
Christian Hintze Holm, SV: Det
er målsetningen, men her kan
framdriften begrenses av hva som
er praktisk mulig.
Geir Christensen, Rødt: Fra programmet:
·at tilknytningsavgiftene for vann
og kloakk skal være like i hele
kommunen.
Vi ønsker at kommunen tar ansvar
for utbygging av vann og kloakkanlegg (selv om vi vil tilrettelegge
for naturbaserte kloakkløsninger)
Hvor fort dette er mulig å gjennomføre er avhengig av kommunens planleggingskapasitet både på
planavdelingen og teknisk avdeling. 10 millioner ekstra til teknisk
og ekstra stilling på planavdelingen vil få opp farta betydelig.
Henning Korsmoe, KrF: Dette er
også et område som berører privat
eiendom. Kommunen skal være
forsiktig med å pålegge innbyggerne utgifter i den størrelsesorden
det her kan dreie seg om. KrF støtter planene og gjennomføringen av
denne viktige delen av den kommunale infrastrukturen. Men i og
med at dette pålegger private store
utgifter, kan jeg ikke se at politikerne kan vedta å ha alle inne på en
felles løsning innen et gitt årstall.
Det er også viktig at investeringer
private har gjort på området,
hensyntas når dette gjennomføres.
Kjell Gudmundsen, H: Det vil
være urealistisk å tro at alle som
omfattes av kommunens vann og
avløpsplan skal ha dette løst iløpet
av de neste 4 årene. Å bygge vann
og avløpsanlegg er omfattende
prosjekter og må ses i sammen-

heng med utbygging av de enkelte
delområder. Når eksempelvis et
hytteområde med spredt helårsbebyggelse, reguleres til boligformål
og det åpnes for ny boligbygging,
vil det nødvendigvis bli lagt tidsmessig vann og avløpsanlegg. På
Nesodden har vi mange slike hytteområder som er et fremtidig boligpotensiale. De skal imidelrtid
ikke bygges ut samtidig og i et for
raskt tempo.
------------------------------------------

Ifølge Forbrukerrådet er
gjennomsnittlig kostnader
for å få gjennom en byggesøknad i Norge 6.619
kroner. På Nesodden koster
dette rundt 26.000 – 30.000
kr. På Nesodden er det mao.
over 4 ganger dyrere å bygge
enn i resten av landet! Planog bygningssjef i kommunen
sier dette er reelle kostnader
som skal dekke saksbehandlernes tidsbruk, husleie,
datasystemer,
dokumenthåndtering og andre tekniske tjenester. Gebyret gir en
nær hundre prosent dekning
av kommunens kostnader.
Andre kommuner subsidierer mye av disse kostnadene.
Kan
ordførerkandidaten
tenkte seg å gå inn for at
Nesodden kommune subsidiere disse kostnadene slik at
disse blir på samme nivå som
resten av landet?
Nina Sandberg, AP: Nesodden Arbeiderparti vil at flere skal
kunne etablere seg på Nesodden.
Kommunen både trenger og tåler
større utbygging enn i dag. Det er
nødvendig med en viss vekst for
å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne, og kommunen
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Geir Christensen, Rødt: Fra programmet:
·at det skal gis økte bevilgninger
til forbedring av velveier, og at det
fortsatt skal være kommunalt vedlikehold
Dette betyr selvfølgelig også at Ellingsrudåsen m.m. må inkluderes.
Henning Korsmoe, KrF: Brøyting
av veier er helt klart et fellesskapsansvar som det er naturlig at kommunen tar seg av. Privatisering av
vegnettet er en uting, ikke minst så
lenge det som ligger bak er å ta utgifter bort fra kommunebudsjettet
for så å legge det på grupper av innbyggere. Dette kan også medføre
at framkommelighet for ambulanse
og brannutrykning blir mindre.
Kjell Gudmundsen, H: Det er
ingen selvfølge at brøyting av
velveier skal betales over det kommunale driftsbudsjettet. På Nesodden har vi vært i en særstilling hvor
vi har gjort det, i motsetning til de
fleste andre kommuner hvor vellene/grunneierne må betale for det.
Dette blir en sak ifm neste års budsjett hvor vi får en sak som redegjør
for økonomiske konsekvenser for
både vellene og kommunen avhengig av hvilken modell man velger.
Et kompromis alternativ kan være
at kommunen tar ansvaret for den
fysiske brøytingen og deler regningen med vellene/grunneierne.
------------------------------------------
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trenger en mer variert boligmasse
slik at vi ikke stenger ute alle de
som ikke har råd til enebolig med
hage. De siste årene har Nesodden fått langt færre nye boliger enn
vårt moderate mål om 100 boliger
i året. Nesodden Arbeiderparti vil
at kommunens administrasjon skal
være åpen og serviceinnstilt. Vi
har allerede registrert at ansvarlig enhet i for byggesaker av ulike
årsaker har lang saksbehandling.
Kortere saksbehandlingstid vil
gi innbyggerne bedre service og
lavere gebyrer. Derfor har vi i utgangspunktet større tiltro til å sette
inn tiltak som gir raskere saksbehandling, effektivisering og bedre
service, enn å subsidiere gebyrene
og la saksbehandling og praksis
være som i dag.
Ivar Hoftvedt, FrP: Det er ikke
snakk om subsidier men kortere
behandlingstid.
Christian Hintze Holm, SV: Totalt sett er det selvsagt ikke fire
ganger så dyrt på Nesodden som
hos andre. I dag er det svært billig
å få behandlet en reguleringsplan,
mens det er dyrt å bygge en enkeltbolig. Dette skal rettes opp. Særlig
i fraflyttingskommuner subsidierer kommunen dette. Nesodden er
ikke en slik kommune. Jeg mener
det er helt feil om de innbyggerne
som allerede bor på Nesodden skal
betale saksbehandlingen for dem
som skal bygge ut. Det er nemlig
realiteten dersom vi subsidierer
byggegebyrene med skattepenger.
Det vil blant annet bety subsidiering av eiendomsspekulanter. Men
vi skal få en bedre fordeling av
ulike gebyrer, slik at ikke private
enkeltutbyggere betaler uforholdsmessig mye.
Geir Christensen, Rødt: Vi ønsker å gjøre det billigere å bo til
en normal standard. Kostnadskutt
på kommunale gebyrer er en mulig
vei å gå, men det forutsetter en
bedre kommuneøkonomi. Her ble

vi stående alene om å stille krav
til staten om at kommunen skulle
få beholde mer av skatteinntektene
til innbyggerne. Før kommunen
har bedre økonomi har vi små
muligheter uten å kutte i omsorg,
skoler eller barnehager.
Henning Korsmoe, KrF: KrF har
programfestet å skulle arbeide for å
få gebyrene ned slik at de samsvarer mer med våre nabokommuner.
Vi må se på hvordan dette løses i
andre kommuner og hvordan gebyrene blir regnet ut der. En form for
subsidiering ligger nødvendigvis
til grunn uansett, og dette vil KrF
fokusere på. Det er ingen logisk
grunn til at Nesodden skal ligge
på toppen av denne statistikken.
Det er helt andre statistikker vi
bør arbeide for å ligge høyt på,
som f.eks. hvordan innbyggerne
oppfatter kommunens forskjellige
tjenestetilbud.
Kjell Gudmundsen, H: Svaret på
dette er et entydig JA. Undertegnede har sittet i Planutvalget i 16
år og sett at vi har utviklet oss i
gal retning når det gjelder gebyrer
for bygge og reguleringsarbeider.
Nesodden bør og skal ligge på
samme nivå som andre kommuner
i Folloregionen. Høyre som parti
har allerede flagget denne saken
og vil ta den opp ifm budsjettet for
2012.
------------------------------------------

byggelse og mest sentrumspreg,
mens grendene skal være moderat
utbygd med grendeskolene som
viktige knutepunkt. Velområder
som allerede er planlagt regulert
til boligformål ligger i liten grad
under kommunestyrets innflytelse,
men det er helt klart at fremtidige
reguleringer bør rettes inn mot å
gi plass til mennesker i ulike livsfaser: Ungdom, barnefamilier som
kan sikre skolenes elevgrunnlag,
barnløse som ønsker leilighet utenfor byen og eldre. Nesodden har
den mest ensidige boligmassen av
alle Follokommunene, og slik kan
det ikke fortsette hvis mennesker
skal kunne leve hele liv på Nesodden.
Ivar Hoftvedt, FrP: Det kommer an på, de flests boligområder
trenger også noen grønne lunger.
Christian Hintze Holm, SV: Det
er viktig at dette skjer i nær kontakt med dem som bor i disse områdene, og at det ikke er de private
spekulantene som legger premissene. Slike prosesser tar ofte litt
tid. Det må vi leve med, for det er
veldig mange hensyn som må tas.
Geir Christensen, Rødt: Vi prioriterer billige boliger slik at bygdas ungdom (og skilte) skal ha
muligheter til å bli boende her. Det
krever utbyggingsavtaler med eiere
av store tomter (over 6 mål). Kommunen må også ha kapasitet til å
I den nye kommuneplanen er regulere områder, derfor ønsker vi
det en rekke velområder som å styrke planavdelingen.
Kommunen har alt for dårlig koner planlagt regulert til boligtroll med bygging, noe som f.eks.
formål. Hvordan ønsker du å medfører redusert tilgjengelighet i
drive frem dette arbeidet på strandsonen mm. Vi ønsker en oppNesodden?
rydding.
Henning Korsmoe, KrF: KrF
Nina Sandberg, AP: I Arbeider- ønsker en utbyggingstakt på i unpartiet vil vi ta vare på de unike kval- derkant av 100 nye boliger i året.
itetene ved Nesodden kommune; De siste årene har vi ikke ligget
kystlinjen, skog og mark, kultur- så høyt. Vi mener vi med en slik
landskap, grønne lunger. Nesodd- takt fortsatt kan ta være på halvøtangen og Fagerstrand er områdene yas særpreg med mye skog i vår
som i fremtiden vil ha tettest be- midte. Det er derfor naturlig å se på

og private tilskudd. Behov for
tilskudd bør vurderes i sammenheng, ikke som følge av mer eller
mindre vilkårlige vedtak.
Ivar Hoftvedt, FrP: Frivillighetsarbeid er en viktig sak så dette må
vi gå nærmere inn på.
Christian Hintze Holm, SV: Frivilligheten skal først og fremst være
frivillig og ikke offentlig betalt,
men kommunen skal yte det nødvendige som for å smøre maskineriet og sørge for at hjulene går
rundt. Det er viktig å prioritere det
som er til nytte for mange, og helst
rettferdig fordelt mht kjønn, alder
og annet – med særlig vekt på barn/
unge. Jeg kan nevne Frivillighetssentralen, Velforbundet og idretten.
Det frivillige kulturlivet kan med
fordel få noe mer enn i dag.
Geir Christensen, Rødt: Ja, vi
har stilt flere forslag om bl.a. økt
støtte til Velforbundet, Frivillig
sentralen, korpsene (papirinnsamling), Eldrerådet, Kunstforeningen
(Vanntårnet) og Kirkelig Fellesråd
(Diakonstilling). Selv har vi vært
med å starte opp rettighetstelefonen som kan være et bidrag til frivilligheten.
Frivilligheten stiller antakelig opp
med like mange årsverk for innbyggerne som kommunen betaler ansatte for. Et nært samarbeid
med og støtte til frivillig arbeid er
svært godt investerte penger for
kommunen. Prioriteringene må vi
gjøre etter konkrete vurderinger.
Henning Korsmoe, KrF: Barn og
unge er et viktig fokusområde for
KrF. Vi ser svært positivt på alle de
frivillige organisasjonen som gjør
en stor innsats på dette området.
Her må det både fokuseres på organiserte tiltak som idrett og speiderarbeid, men også mer klubblignende tilbud som drives av
menigheter og andre. Det er viktig
å ha en god bredde i tilbudet, slik at
flest mulig kan nås.
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positive til private initiativ, men
alle tiltak må gjøres iht. gjeldende
regelverk. Mht. tiltak som ikke har
vært omsøkt for igangsetting, så
må det føres en restriktiv politikk.
Det skal ikke være enklere å få
“forlatelse” i ettertid enn tillatelse
på rett tidspunkt.
Kjell Gudmundsen, H: Dette er
et vanskelig tema. Det er imidlertid
klargjort i Bygningsloven. Den sier
at en grunneier som har igangsatt
ulovlig bygging skal få mulighet
til å byggeanmelde prosjektet og
søknaden skal behandles som om
Framdriften i slike prosjekter ligger prosjektet ikke allerede var igangveldig mye hos grunneierne selv. satt. Får man avslag, så må man
Jeg bor selv i Hellvik området hvor rive og reversere byggverket. Får
vi i sin tid som grunneiere, organi- man tillatelse så kan man fullføre
serte oss og fikk kommunen med prosjektet. Det er imidlertid alltid
på laget slik at vi fikk regulert og vanskelige saker da både økonolagt vann og kloakk og tilrettelagt miske og mennesklige aspekter
for boligbygging. Det er imidlertid spiller inn.
ingen målsetning for kommunen å -----------------------------------------drive frem slike prosjekter uten at Vil du jobbe for å øke bevdet er en vilje og uttrykt ønske hos ilgningene til de som jobber
grunneierne i området. Erfarings- for frivilligheten i Nesodden
messig så tar slike prosjekter litt
kommune? Hva vil du prioritid og man får en naturlig utvikling
over tid - hvilket også er ønskelig. tere?
-----------------------------------------Hvordan vil du forholde deg Nina Sandberg, AP: I hele landet
til utbygging som ikke er om- gjøres det hver dag en masse frivillig arbeid som er til gode for svært
søkt kommunen, både før og mange. Jeg vil gjerne gi økt støtte
nå?
til den frivillige sektoren, som blir
viktigere og viktigere framover –
Nina Sandberg, AP: I Arbeider- og så i et folkehelseperspektiv. Vi
partiet forutsetter vi at alle følger i Arbeiderpartiet har de siste budlover og regler. Utbygging som sjettrundene og etter løpende beikke er omsøkt behandles etter handling i formannskap og komgjeldende rett, uansett utbygger.
munestyre tilgodesett frivillighet
Ivar Hoftvedt, FrP: Det kommer på flere måter. Særlig har vi vært
an på forholdene i hver enkelt sak. opptatt av å prioritere barn og
Christian Hintze Holm, SV: unge. Kommunestyret vet imidlerDette må følges opp slik det skal, tid lite om den samlede aktiviteten.
med konsekvens og like prinsipper, Jeg kunne tenke meg at kommunen
men også med klokskap og vilje til etablerte en oversikt over hva som
å la folk få rydde opp.
gjennomføres av organisert frivilHenning Korsmoe, KrF: Det er lig arbeid innenfor kommunens
viktig at kommunen er den som grenser, og hvordan frivilligheten
styrer utbygging. KrF er svært finansieres i form av offentlige
fortetning av allerede bebygde områder. Vi støtter f.eks. utbyggingen
av Spro Havn, som er et eksempel
på et godt privat initiativ.
Kjell Gudmundsen, H: Disse
velområdene er det fremtidige boligpotensiale på Nesodden. Ved
å konvertere de til boligområder
så oppnår vi to ting - vi bruker
ikke jomfrulig mark til boligbygging samtidig som vi etterkommer
veldig manges ønsker om å gjøre
om fritidsboliger til helårsboliger
og dele fra en tomt eller to.
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Også overfor våre eldre har frivilligheten mye å bidra med.
Frivillighetssentralen er et fantastisk tiltak, som også favner
bredere enn bare eldre. Organisasjoner og menigheter driver
med mange fine tilbud som KrF
helhjertet støtter.
KrF har vært og vil fortsette å
være et parti som arbeider for at
frivilligheten skal ha gode levekår. Derfor har vi fremmet en
rekke tiltak for å støtte frivilligheten. På nasjonalt plan har
vi arbeidet for skattefritak og
momsfritak. Lokalt har vi i våre
budsjettforslag alltid hatt inne en
større økning i støtten til frivilligheten. Vi mener frivilligheten
ikke bare er et underordnet
tillegg til offentlige tilbud, men
faktisk en viktig bærebjelke i
framtidens Norge. Framover vil
frivilligheten også være en viktig
brikke med tanke på det totale
velferdstilbudet, ikke minst på
grunn av stadig strammere offentlig økonomi.
Kjell Gudmundsen, H: Uten
frivillighet og dugnadsarbeide
så stopper Norge. Jeg mener vi
stort sett tilgodeser frivilligheten
innen idrett og kultur på en brukbart tilfredsstillende måte. Annet
frivillighets arbeide som korps,
frivillighetssentralen ol, fortjener
nok mer støtte.
---------------------------------------

Vil du ha legevakten og
politistasjonen tilbake til
Nesodden?

Nina Sandberg, AP: Ja. Både
legevakt og politi er viktige for
innbyggernes trygghet. Sittende
regjering har til og med lokalt
politi med i Soria Moria-erklæringen. I Nesodden Arbeiderparti har vi, siden staten iverksatte politireformen, arbeidet for
å få lensmannskontoret tilbake til

Nesodden. Etter besøk hos ansvarlig statssekretær i Justisdepartementet fikk vi signal om at
Nesodden skulle få en politipost.
I ettertid har staten sagt at dette
blir det ikke noe av, på grunn av
dårlig økonomi i Follo Politidistrikt. Vi klagde da til Justisministeren, og fikk et møte med politisk ledelse i slutten av juni. Vi
fortsetter å gjøre våre synspunkter gjeldende overfor statlige
politimyndigheter. Vi mener at
Nesodden kommune, som er på
størrelse med Kongsvinger, med
ungdomsmiljøer nært knyttet til
storbyen Oslo og dens rus- og
kriminalitetsmønstre, bør ha et
nærpoliti.
Legevaktordning var til behandling i inneværende kommunestyreperiode. Alle partier ønsket
lokal legevakt på kveldstid, men
en grundig utredning fra rådmannen viste at dette ikke er
økonomisk eller praktisk gjennomførbart. Dagens ordning med
legevakt på Ski er trygg og faglig
forsvarlig, men ikke praktisk for
innbyggerne. På sikt ønsker vi i
Arbeiderpartiet derfor en lokal
legevakt på Nesodden, og fortsetter å arbeide for dette.
Ivar Hoftvedt, FrP: Dette vil vi
gå inn for.
Christian Hintze Holm, SV:
Ja, ideelt sett. Når det gjelder
selve politipatruljene er det ikke
så viktig hvor de har sin base,
men at de er mange nok og kommer når de skal. Når det gjelder
tilgang til andre polititjenester,
må det være et krav at de kan
finnes lokalt. Når det gjelder legevakt, kan lokal døgnlegevakt
bli en realitet i forbindelse med
samhandlingsreformen, men det
må være en forutsetning at tilbudet holder skikkelig kvalitet.
Geir Christensen, Rødt: Fra
programmet:
å få heldøgns legevakt tilbake på

Nesodden.
Vi har fremmet forslaget 5 ganger denne perioden og vil gjøre
det til en sentral valgkampsak.
Legevakt avgjøres suverent av
kommunestyret og er nedstemt
av partiene H, AP og SV. Politistasjon handler om det samme,
men endringen er en følge av
Regjeringens (med støtte av bl.a.
Høyre) omorganisering av politiet. Skal vi komme noen vei her
må vi lage et betydelig nasjonalt
press i tillegg til de lokale argumentene.
Henning Korsmoe, KrF: Dette
har vi programfestet. Tilbudene
slik det er i dag, er ikke godt nok
tilgjengelige for Nesoddens befolkning. KrF er sammen med
Rødt kanskje det partiet som
mest har fokusert på dette i
inneværende periode, både mht.
penger på budsjettforslag og
konkrete tiltak. KrF fremmet en
tanke om en norm for politidekning. En slik norm ville kunne
sikre at Nesodden med sine nær
18000 innbyggere må sikres et
bedre tilbud. Sikkerhet for befolkningen er viktig for KrF.
Kjell Gudmundsen, H: Ja - det
er klart vi ønsker legevakt og
Lensmannskontoret tilbake på
Nesodden. Vedr Lensmannskontoret så er vi i stor grad avhengig av rikspolitiske beslutninger hvor vi som kommune er en
pådriver og initiativtaker. Det er
uten tvil en tverrpolitisk enighet
på Nesodden som ønsker Lensmannskontoret tilbake. Vi må
tale for denne saken i alle fora
hvor det er relevant.
Vedr. Legevakt så er det et
økende krav om å få den gjeninnført på Nesodden. Årsaken til at
den i sin tid ble fjernet var rett og
slett at vi ikke klarte å bemanne
den. De siste årene hadde vi
leger som kom utenfra og enkelte
ganger ikke var norskspråklig -

Synes du det bør ryddes
opp i gjerder og oppsatte
stengsler for fri ferdsel
langs sjøkanten, så folk kan
gå hele veien rund Nesoddens kystlinje, der det ikke
er for bratt?

å få hjemmel til å fjerne det, mot
grunneiers vilje, er lang, dyr og
omstendlig. Dette er også en
del av problematikken med å få
gjennomført kyststien langs hele
Nesodden. Vi er imidlertid opptatt av problemet og ønsker å ta
et praktisk grep på det, da både
Nesoddmarka og strandsonen
skal være tilgjengelig for oss alle.
---------------------------------------

Finansieringen av vintervedlikehold på private veier
ser ut til å bli et tilbakevendende problem. Så vidt
jeg erfarer er det heller ikke
Nina Sandberg, AP: I Arbeider- i år satt av midler til neste
partiet er vi sterke tilhenger av sesong?
fri ferdsel i strandsonen, og vil
helt klart fortsette å arbeide for
å fjerne stengsler. Kommunen
har begynt med målstyring, og
personlig er jeg veldig fornøyd
med det veldig konkrete og gode
målet “antall fjernede stengsler i
strandsonen”!
Ivar Hoftvedt, FrP: For det
første ser som et viktig punkt at
befolkningen kan ferdes trygt
langs våre veier, videre er vi positive til tilgang til kystlinjen.
Christian Hintze Holm, SV:
Ja, der Friluftsloven gir allmennheten rett til fri ferdsel, må
stengsler fjernes. Kommunen
jobber med dette i dag. Fordi
det gjerne fører til rettssaker og
lignende er det et veldig tidkrevende arbeid.
Kjell Gudmundsen, H: Vedr.
gjerder og piggtråd i strandsonen
- såkalt sjikanøse stengsler - så er
det noe vi må fjerne. Som kommune er vi godt i gang da vi har
kartlagt hele strandsonen hvor
slike stengsler finnes. Utfordringen er å få de fjernet da de står
på privat grunn og grunneier ofte
ikke er villig til å fjerne stengslet. Den juridiske prosessen med

Nina Sandberg, AP: Vintervedlikehold er et tilbakevendende
spørsmål foran hver budsjettrunde i kommunen. Kommunen har allerede en ordning
der de tar over vedlikeholdet av
veier som er oppgradert til kommunal standard. Fra høsten av
bør det være mulig å invitere vellene til å drøfte behov, ansvarsfordeling og finansiering.
Christian Hintze Holm, SV:
Se tidligere svar over. Kommunen må fortsette å betale for
de samme veiene som i dag inntil
en ny ordning eventuelt kommer
på plass.
Geir Christensen, Rødt: Det er
lagt inn i Rødt sitt budsjettforslag
for 2011. Det ble nedstemt. Vi vil
legge det inn i 2012 også.
Henning Korsmoe, KrF: KrF
har i svar over redegjort for sitt
ståsted med tanke på ansvar for
veinett. Vintervedlikehold er
åpenbart en del av dette. Det er
helt urimelig at dette skal tillegges bare den gruppen av innbyggere som bor rundt en gitt vei.
Kjell Gudmundsen, H: Her
viser jeg til svar på tidligere
spørsmål om samme sak.

Hva med fortau langs
hovedveiene på Nesodden
så barn kan gå trygt til bussen eller sykle trygt?
Nina Sandberg, AP: Jeg er opptatt av trafikksikkerhet. Vi har
sammenhengende sykkel- og
gangstier på programmet, og arbeider for å få støtte til disse. Her
er også andre forvaltningsnivå
med og bestemmer.
Ivar Hoftvedt, FrP: Dette er
en selvfølge, særlig etter lastebil
velten mellom Ommen Og Ellingstadåsen.
Christian Hintze Holm, SV:
Det ønsker jeg også. Langs
hovedveiene er det fylkeskommunen som har ansvaret for dette
og ikke minst pengene til det. Jeg
vil være pådriver for å få bygd
gang- og sykkelveier der dette
mangler i dag, men kan ikke love
bort noe jeg ikke har makt og
myndighet over.
Geir Christensen, Rødt: Alle
fylkesveiene trenger gang og
sykkelvei. Kysten må være
tilgjengelig for almenheten og
opprydding trengs.
Henning Korsmoe, KrF: Gangog sykkelstier er en viktig satsning for KrF, både lokalt, på
fylkesplan og nasjonalt. Et bedre
utbygd nett gir sikkerhet til flere,
og har også klare miljømessige
gevinster. Igjen berører dette
Statens Vegvesen og deres planer, men KrF er ikke fremmed for
at kommunen kan forskuttere for
å få fortgang i slike utbyggingsprossesser.
Tilgjengelighet for alle med
tanke på vår lange og vakre kystlinje er viktig. Stengsler i vannkanten skal fjernes. KrF har en
klar respekt for privat eiendomsrett, men ulovlig privatisering
av vannkanten kan ikke tillates.

Ordførerkandidatene svarer på vel-spørsmål

en helt uholdbar situasjon. I dag
har vi lokal legevakt fra 08:00 til
18:00. Hvis vi kan få med legestanden på Nesodden til å utvide
ordningen til heldøgns legevakt
så skal vi være med på en positiv
vurdering av det.
---------------------------------------
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Kjell Gudmundsen, H: Gang/
sykkelstier er mangelvare på
Nesodden - spesielt langs begge
riksveiene og Kirkeveien mellom N.Kirke og Fjellstrand. Vi
er igjen ved det faktum at det er
Fylket og Veivesenet som prioriterer midler til dette. Vi har
imidlertid som kommune satt i
gang forberedende arbeider med
å regulere områdene der presset
er størst og samtidig få avtaler
med grunneiere om avståelse
av nødvendig areale. Når vi har
gjort den del av jobben så er det
lettere å få framskyndet våre
prosjekter på Fylkets prioriteringsliste. Nå er vi i den heldige
situasjon at Fylket har prioritert
gang/sykkelsti fra Fjordvangen
og sydover til Torvet. Da får vi
sammenhengende gang/sykkelsti
fra Tangen Brygge til kommunegrensa til Frogn. Neste prosjekt
bør bli Alvern til Fjellstrand og
videre sydover til Fagerstrand.
---------------------------------------

I hvilken grad vil ditt parti
arbeide for å trygge skoleveien?

Nina Sandberg, AP: Datteren min ble drept i trafikken på
Nesodden. Du kan være trygg på
at jeg kommer til å bruke alle midler for å sikre barns skolevei i
kommunen.
Ivar Hoftvedt, FrP: Barna våre
er det viktigste vi har i livet,
derfor er det en selvfølge at vi
vil gjøre hva vi kan for å trygge
skoleveien.
Christian Hintze Holm, SV, Her
blir svaret det samme som over,
med den tilleggskommentaren
at strekningen fra Fjellstrand til
Alværn er en de strekningene
kommunen prioriterer.
Henning Korsmoe, KrF: Satsning på trygging av skoleveier
har vært og vil være en viktig
hjertesak for KrF. Politikerne på

Nesodden kan ikke arbeide ut fra
en tanke om at “ingen har blitt
drept på denne strekningen”. Det
er en totalt forkastelig holdning.
I KrFs øyne er nevnte strekning en av de mest trafikkfarlige
på Nesodden da det ikke heller
eksisterer noen veiskulder her.
Denne må derfor prioriteres i
planarbeidet!
Kjell Gudmundsen, H: Viser
til svar på annet spørsmål om
samme sak. Midlene og prioriteringene finnes hos Fylket/Veivesenet. Men som tidligere sagt,
hvis Ellingstadåsen Vel kan bistå
med å avtale grunnavståelse med
berørte grunneiere, så kan vi som
kommune regulere. Da vil det
være muligheter for å få framskyndet et slikt anlegg. De første
150 meterne av gang/sykkelsti
fra Fjordvangen til Toveien, ble
framskyndet nettopp fordi alle
avtaler og reguleringsarbeider
var bragt i orden. Da ble det lett
for Veivesenet og opprioritere
prosjektet.
---------------------------------------

Fjellstrand til Alværn og fra Spro
til Fagerstrand, samt strekningen fra Flaskebekkrysset til Granholt. Videre resten av ”runden”
fra Berger via Hellvik til Skoklefall og deler av Kirkeveien.
Geir Christensen, Rødt: Gang
og sykkelveg bør minst være
langs alle fylkesveiene. I tillegg
må lokale behov vurderes.
Henning Korsmoe, KrF: Temaet har allerede blitt berørt i flere
svar over. Konkret plan er å
sette opp en prioritet av behov etter hvor trafikkfarlig de forskjellige strekningene er, og så bruke
dette som grunnlag for å fremme
forslag overfor Statens Vegvesen, muligens også forskuttere
prosesser. Nesodden kommune
skal ikke være “klassens stille og
usynlig elev” i dette bildet.
Kjell Gudmundsen, H: Viser til
svar på tilsvarende spørsmål.
---------------------------------------

På hvilken måte vil du involvere befolkningen på
Fagerstrand i forhold til
Vil det bli bygget flere gang kommunens planer fre- og sykkelveier på Nesod- mover?
den? I så fall, hvilke mål
Nina Sandberg, AP: Alle plansetter du deg?
Nina Sandberg, AP: Det vil bli
bygd flere sykkel- og gangveier
langs riks og fylkesveier, Arbeiderpartiet vil prioritere dette
langs riksveiene. Vi er avhengig av ett
samarbeide med
fylkeskommune og stat for å få
realisert disse, men vi vil være
pådrivere.
Ivar Hoftvedt, FrP: Vårt mål er
å ha gang og sykkelsti langs alle
våre riks og fylkesveier, håpet er
bare at disse vil bli brukt.
Christian Hintze Holm, SV:
Her viser jeg igjen til svarene
over. Et realistisk mål må være
å fullføre strekningen langs fv
156 på østsiden, langs fv 157 fra

prosesser i kommunen bør involvere befolkningen, og det på
en måte som er forståelig for innbyggerne. Jeg vil sørge for god
informasjon om når innbyggerne
kan delta, hva de kan påvirke,
hva som skjer i planprosessene,
og hvordan de er lagt opp. Jeg vil
også sørge for at de som deltar på
åpne møter på en enkel måte kan
få gitt innspill til kommunen. Alt
dette opplever jeg selv som noe
mangelfullt i dag.
Ivar Hoftvedt, FrP: Fagerstrandbefolkningen må selv
komme med innspil som politikerne kan ta stilling til, det er de
som bor i område som kjenner
grenda si best.

Hvordan vil du bedre veiforbindelsen fra E6 til Fagerstrand?

Nina Sandberg, AP: Vi jobber
for bedre veiforbindelse til Fagerstrand ettersom dette blir et andre sentrum på Nesodden.
Ivar Hoftvedt, FrP: Når det
gjelder adkomst til E6 har vi
sagt at vi ser for oss adkomst fra
tussebakken via den gamle veien
til Frogn Kirke til RV.23.
Christian Hintze Holm, SV:
Her viser jeg dels til svaret vedr.
ny adkomstvei til Nesodden, og
så legger jeg til at økt befolkning sentralt på Fagerstrand vil
være det beste argumentet ofr ny/
bedre vei.
Kjell Gudmundsen, H: Vedr.
veiforbindelsen ut av kommunen
så viser jeg til svar på tidligere
spørsmål.
---------------------------------------

Hvilke visjoner har du for
Statoil tomten ved Fagerstrand brygge?

Nina Sandberg, AP: Statoiltomta er fint plassert, vi vil jobbe for
at Fagerstrand får en god blanding av næringsvirksomhet og
boliger. Menneskene som bor på
Fagerstrand skal også ha tilgang

til kystlinjen og kyststi.
Ivar Hoftvedt, FrP: Statoiltomten gir store muligheter for
næring for den som har de rette
ideene eller eventuelt omregulering til boligareal .
Vi vil nøye vurdere alle forslag
som måtte komme. Og være positivt innstilt.
Christian Hintze Holm, SV:
Denne
eiendommen
rommer kjempestor muligheter –
til utvikling av både boliger,
næringsliv og fellesfunksjoner
som alle på Fagerstrand og
Nesodden kan ha glede av – både
når det gjelder servicetilbud
og friarealer. Dimensjonene og
hvordan fordeling mellom ulike
ting skal være vil jeg vente med å
trekke bastante konklusjoner om,
for her må vi både få innspill fra
fagfolk og utviklere og selvsagt
først og fremst lokalmiljøets
medvirkning og syn på dette.
Geir Christensen, Rødt: Vi
foreslo å lage en plan for brukermedvirkning i kommuneplanen,
men det ble nedstemt. Vi foreslo
også at kommunen skulle har
regelmessige møter med vellene m.m. Også nedstemt. Vi vil
selvfølgelig fortsette å fremme
forslag om systematisk samarbeid mellom kommunen, vel,
miljøorganisasjoner osv. og
mener befolkningen på Fagerstrand må ha stor innflytelse på
utviklingen av området. Vårt
utgangspunkt for Statoil mm er
at det er en dypvannskai med
unike muligheter for sjøavhengig næringsvirksomhet. I tillegg
til dykkerskolen ser vi for oss
sjøavhengige virksomheter som
feks maritime avdelinger ved
Universitetet i Ås.
Henning Korsmoe, KrF: Fagerstrand er det området KrF mener
har kanskje de beste forutsetninger for videreutvikling på Nesodden. Dette står også i program-

met vårt. Veiforbindelsen er en
nøkkel i dette bildet.
Fagerstrand er den del av Nesodden som ligger nærmest hovedvegnettet, men det må igangssettes
konkret planarbeid for å utbedre
forbindelsen.
Statoil-tomten er en gylden mulighet for på en visjonær måte å
få fram det flotte ved sjørnærheten på Fagerstrand. Eier av nevnte
område og aktører med interesser
i tilliggende områder har kommet
med forslag på videre utvikling.
Her ligger det mulighet for virkelig visjonær
tenkning. Og dette må kommunen legge til rette for.
Kjell Gudmundsen, H: Statoiltomta er viktig for Fagerstrand
og Nesoddens utvikling. I kommuneplan er det tverrpolitisk
enighet om å disponere eiendommen til blandet formål - næring,
offentlig virksomhet og bolig. Jeg
mener at denne tomta er viktig
for å tiltrekke seg ny næring til
Nesodden. Den er imidlertid så
stor og variert at man kan tillate
både boligbygging og eksempelvis et nytt sykehjem der. Dette er
blandt et av de temaene som bør
diskuteres i grunneiermøter med
Fagerstrands befolkning.
--------------------------------------Vi takker ordførerkandidatene
for at de har tatt seg tid til å
svare på våre spørsmål og ønsker
dem alle lykke til med valget!

Ordførerkandidatene svarer på vel-spørsmål

Christian Hintze Holm, SV: Jeg
vil legge stor vekt på at befolkningen blir involvert i stor grad,
på samme vis som jeg har vært
pådriver for å få langt større involvering i arbeidet med kommuneplanen og næringsplanen.
Kjell Gudmundsen, H: Ifm
rullering av kommuneplan er
det besluttet å lage en spesiell
delplan for utvikling av Fagerstrand. Det vil være helt naturlig
å avholde grunneiermøter for å
ha en ideutveksling om hvordan
Fagerstrand skal utvikles.
---------------------------------------

Vi oppfordrer våre lesere
til å stemme ved
kommunevalget
mandag den 12. sept!
Lykke til med valget!
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Referat fra årsmøtet 2011:
SAKSLISTE:
1.
Godkjenning av innkalling
2.
Årsberetning for 2010
3.
Regnskap 2010
4.
Budsjett 2011
5.
Nye medlemmer
• søknad fra 3 vel
• opptak av veilag i NVF
6.
Forslag om å endre velavisen til nettavis
7.
Styrets anbefalinger til prioriterte saker
8.
Valg
• valg av styre i NVF
• valg av repr. i Stiftelsen Hellviktangen

ilge penger til veilagene som søker om penger til
veisikring, veilys og lignende. Oppfyller veilagets
søknad om penger NVFs krav, kan penger bevilges på
lik linje med velenes søknader, men disse ”legges på
vent” til de blir fullverdig medlem. (Altså godkjent av
årsmøtet).
Men Veilag er berettiget til refusjon på mva. så mvarefusjon kan sendes inn til NVF og utbetales før
medlemskapet evt. er godkjent av årsmøtet.
Vi ønsker ikke å skape konflikter internt i vår
medlemsvel og vi ser problematikken i krav om
dobbeltbetaling. Derfor åpnes det foreløpig kun for
medlemskap for de veilagene / veistrekninger som
ikke tilhører eller er tilknyttet til vel som allerede er
medlemmer i NVF.

Tilstede:
16 vel var representert og til sammen 28 personer deltok på møtet.
6. Forslag om å endre velavisen til nettavis:
Vi må jobbe med markedsføring av nettavisen. Vi må
Ordstyrer:
samle e-mail adresser og sende ut mailer / nyhetsbrev
Jon Martin Larsen
hver gang en ny artikkel blir skrevet. Dette sendes
også ut til alle velforeningene og oppfordre den til å
1. Godkjenning av innkalling:
spre nyheten videre til sine medlemmer.
Godkjent
Vi må henge opp oppslag og plakater på oppslagstavler rundt om i kommunen, evt. på båten hvis vi får lov
2. Årsberetning for 2010:
til det. Vi må også annonsere i Foreningsnytt. NVF
Godkjent
foreslår å ha en fast annonse i hver utgave.
Artiklene i Velavisen må også gjøres utskriftsvennlige.
3. Regnskap 2010:
Det kan lages pdf-filer av alle artiklene slik at de kan
Godkjent
skrives ut i A4 format.
Annonsepriser: foreløpig tar vi samme priser som i
4. Budsjett 2011:
printutgaven. Vi må gi tilbud til våre annonsører om
Budsjettet ble godkjent med de endringene ifbm. at vi dette og poengtere fordelene med å annonsere i vår
legger ned printutg. av Velavisen og legger den om til nye nettavis: link til websiden deres, evt. link til karnettavis.
toppføring med adresse osv.
Det kom opp spørsmål om hva vi kan tilby de som
5. Nye medlemmer:
ikke har PC eller internett men som gjerne vil fortsette
Søknad fra 3 vel: Slottet Vel (Frogn kommune), Bjør- å lese avisen. NVF prøver å få et samarbeid med Frivneskrenten (79 medlemmer), Oksval III (129 beboere) illighetssentralen, Biblioteket, og/eller ServicekonAlle de nye interesserte ble godkjent av årsmøtet. toret hos kommunen, slik at vi kan henviser dem hit
Siden vi nå åpner for medlemsskap for velforeninger i for å få hjelp til å få skrevet ut artiklene fra nettavisen.
fra Frogn kommunen ble NVF oppfordret til å ta kon- Dette ble vedtatt. 4 stemte imot.
takt med Frogn kommune for å søke om støtte der.
7. Styrets anbefalinger til prioriterte saker:
Opptak av veilag i NVF:
• Samferdsel
Årsmøtet godkjente at vi åpner for opptak av veilag. • Barn og unge
Men de får samme kriterier som for velforeninger: • natteravner, gatemegling
Vi krever at veilaget organiserer seg, registrerer seg • Politiressurser tilbake til Nesodden
og har et styre og regnskap. Årsmøtet må godkjenne • nabopatruljering – info legges ut på nettet
de enkelte søkerne, men styret kan midlertidig bev- • Brøytesaken og overføring av velveier til kommunen

8. Valg:
Representanter til styre i NVF:
Leder: Knut Ertresvaag, 2 år
Nestleder: Knut Næsje, 1 år
Styremedl:
Vigdis Bryn, 2 år		
Søgnhild Øsvold, 1 år
Hans Petter Knudsen, 1 år		
Terje Larsen, 2 år		
Harald Opsand, 2 år
Representanter fra Stiftelsen Hellviktangen:
Terje Larsen Vara: Karin Wiger
Revisor: Statsautorisert revisor Herman Olav Grøv i
firma Ardea AS
Valgkomite 2012: Jon Martin Larsen og Martin Tiokalias og Hans Peter Knudsen
Valgkomiteen har bestått av:
Grethe Marie Belboe og Merete Halvari Rinde

Referat fra årsmøtet

– her må det mobiliseres. Hvis ikke kommunen / velene /veilagene tar dette på alvor ramler snart veinettet
sammen.
Vi må forvente å ta en omkamp i brøytesaken. Adminsitrasjonen i kommunen har varslet at de har funnet
løsninger og at de jobber med å organisere overtakelse
av velveiene. De ønsker dialog med velene om dette.
Vi ber velforeningene holde øye og ører åpne og varsle hvis de hører noe i denne saken. NVF skal være
”på” og følge opp.
Eva Jantunen oppfordrer styret om å ta tak i Kyststien
og ruske opp i kommunen slik at de fortasetter opprustingen her. JM forklarer at har i et møte med ordfører blitt lovet en progresjonsplan og at det skal settes
gang arbeid her i 2012.
Forslag fra Karin Wiger om å jobbe med å få tilbake
legevakt på Nesodden.
Replikk fra Eva Jantunen: Viktig å følge opp avtalen
vi har med kommunen!

Etterpå var det 75 ÅRS JUBILEUMSFEST! :o)
Til slutt vil vi takke styremedlem Martin Tiokalias og Nesodden velforbund takker for oppmøte!
leder Jon Martin Larsen MASSE for innsatsen i 2
aktive og intreressante år i styret. Vi takker også Eva Referent:
Jantunen for innsatsen som annonseselger i Velavisen. Grethe Marie Belboe

Vi takker MS Innvik for hyggelig oppvartning
og for å lage en flott ramme rundt
årsmøtet og 75-års juileumsmarkeringen etterpå!
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Annonsører

Vi takker alle våre annonsører som trofast har fulgt oss gjennom
mange år her i trykkutgaven av Fellesvelets avis!
Absolutt hyggelig
Amta
Arild Karlsen AS
Aromaklinikken
B.H.Bygg
Biopat og Urteterapeut
Bjørnemyr Legekontor
Brodin Service
Centrum Frisør
Tømrer Christopher Bertelsen
Classic Møbler
Container Norway AS
Crawford & Grønvold
Dorothea A/S
Drøbak Møbeltapesering
Elektrogutta
Energi1
Energihuset Sport & Fritid
Fagerhøi Bil og karosseri A/S
Falken
Falkenberg Data
Fjellstrand Pizza
Flaskebekk Bistro
Follo BoligTeknikk AS
Follo Elektro
Follo El-Service AS
Follo Ren
FORTUM
Franzefoss
Garanti Eiendomsmegling
Get
Giving&Dining
Glassmester Terje Østlie
Harmoni
Haug Entreprenørservice AS
Hellvik Rør

Hellvikstangen
Hårsenteret
Ida Interiør
iFollo.no
ISOTERM
Jafs!
Jernia
Joker
Kakellovn Spesialisten
Kiosken på Brygga
KIWI, Flaskebekk
KIWI, Kirkekrysset
Krukkegården
LavTOX
M.L.Hauge
Malerfirma Henry Leinonen
Meny
MurPusFlis AS
Nesodden Apotek
Nesodden Bokhandel AS
Nesodden Fotterapi
Nesodden Kiropraktor Klinikk
Nesodden Rammeverksted
Nesodden Renovasjon
Nesodden Rørleggerservice A/S
Nesodden Smådyrpraksis
Nesodden Tannhelsesenter
Nettpartner
Norgesgruppen
Nye ElektroPartner
Olsens Antikke Ovner
Petter Olsen Graving og Transport
Pregekompaniet
Pumpeservice AS
Rausand Data
REMA 1000, Gro Senteret

REMA 1000, Skoklefall
Ring Eiendomsmegling
Rosenlund Atlier
Romerrike Peis & Varme
Ruter
Rydd og flytt
Rørleggemester Tage V.Jensen
Rør-Tangen
Safe-Aktiv Skadedyrskontroll
Sagstuen Auto A/S
Samuel Mini
SCANIA avd. Fagerstrand
Sjøsenteret
Skandinavisk Olje Sikkerhet AS
Sommerbutikken
SPAR - ESSET MAT
Spiskammerset Selskapsmat
Stamo
Statoil Service Flaskebekk
Statoil Service Follo
Sundsten Glasservice
Svein Tyring
Synsam
Sørby Eiendom
Tangen Trelast AS
Tannlegeklinikken på Rehab
Tide Sjø
Topp til tå
Total Sikkerhet
Traffic Safety norskilt
Trebåten på Nesset
Trefelling
VAKUUMTEK AS
Vinterbro Senter
Vitus Apotek
Østfold Brønnboring AS

Vi takker våre samarbeidspartnere gjennom mange år:
iFollo for å ha distribuert avisen vår og
Flisa Trykkeri for å ha trykket den!
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Vi håper dere følger oss videre i nettavisen vår!

Dette er noen av fordelene
med å være medlem i Nesodden Velforbund:
• Ansvarsforsikring.
• Rabatter på veidekksmateriell.
• Rabatt på strøsand.
• Gustig ordning for og
samkjøring av oppfylling
av strøsand.
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
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
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Aleksander Bergquist
ellingquist@hotmail.com
Telefon: 91533060

• Tegninger til lekestativ
• Hefte om lover og regler
for private veier.
• Svært lønnsomt innkjøpssamarbeid.
• se www.velnett.no for
mer informasjon.
Bjørnemyr Vel
58 medlemmer
Leder/Kontakt:
Gunnar Bakke,
gunnar_bakke@hotmail.
com Telefon: 48042682
Blylaget Vel
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Harald Opsand
hopsand@online.no
Telefon: 98679818
Bomansvik Vel
108 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn G Larsen
bjoela@online.no
Telefon: 92014304
Dalbo Vel
86 medlemmer
Leder/Kontakt:
Samuel Hauglund
s-haugum@online.no
Telefon: 66915154
www.dalbo.no
Ellingstadåsen Vel
76 medlemmer
Leder/Kontakt:
Harald Håvoll
h.havoll@online.no
Telefon: 97712208
www.ellingvel.org
Fagerstrand Vel
121 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Saunes
styret@fagerstrandvel.no
Telefon: 99092001
www.fagerstrandvel.no
Fagerstrand/
Myklerud Vel
200 medlemmer
Leder/Kontakt:
John Wilson
johnwilson@c2i.net
Telefon: 90942480

Forandringer?

Eget nettsted?

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

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.

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

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

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

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

Fjordvangen Vel
124 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn Omsland
styret@
fjordvangenvel.no
Telefon: 91173614
Flaskebæks Vel
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Anton Havnes
styret@flaskebekk.no
Telefon: 99517998
www.flaskebekk.no
Hasle/
Fundingrudveien Vel
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Astrid Løes Hokholt
E-post: post@hfvel.no
Tlf: 66917050
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

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

Solåsen Vel
81 medlemmer
Leder/Kontakt:
Stig Klingstedt.
stigklingstedt@smartcall.no
Telefon: 91198325
Spro Vel
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kenneth Pettersen
styret@sprovel.no
Telefon: 92296048
www.sprovel.no

Oversikt over medlemmer

Nesodden velforbunds 36 medlemsvel
representerer rundt 3000 husstander på Nesodden

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

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

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

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

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

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

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

1 Berger
2 Skoklefald
3 Ildjernet
4 Nesoddtangen
5 Hellvik
6 Flateby
7 Solberg
8 Sørby
9 Røer
10 Løes
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17 Kuås
18 Hokholt
19 Fundingrud
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25 Spro
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27 Gjøfjell
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30 To
31 Sandaker
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Eiendomsoverdragelser 26. nov.
2010 - 26. juli 2011:
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5

Gårdsnumre
på Nesodden

Fjellveien 37 K
(Gnr 29, bnr 609,
seksjon 7) er solgt
for kr 2.450.000
fra Nyeborg as til
St. Hansveien 5 (Gnr Svein-Martin Tyreng
7, bnr 65) er overdradd og Anne Markussen
fra Kjell Olav Nymoen (30.11.2010)
til Terje Nymoen,
Fjellveien 37 J (Gnr
Jeanette Seoane
Nymoen, Aleksander 29, bnr 609, seksjon
8) er solgt for kr
Seoane Nymoen og
2.690.000 fra Nyeborg
Christoffer Seoane
Nymoen (26.11.2010) as til Steffen Larvoll
og Katrine Larvoll
(30.11.2010)
Seterveien 42 (Gnr
29, bnr 381) er solgt
Alvernveien 24 (Gnr
for kr 3.950.000 fra
Ina Kristine Løvdal til 30, bnr 32) er solgt
Simen Larsen-Frivoll for kr 3.500.000 fra
Helge Pettersen og
(29.11.2010)
Anne Holm Pettersen
Hellvikalleen 25 (Gnr til Dag Idar Jøsang og
5, bnr 377) er solgt for Wibecke Holm Jøsang
(30.11.2010)
kr 100.000 fra Petter
Georg Lie og Anni
Søgaard Lie til Ingrid Mosses vei 2 (Gnr 5,
bnr 97) er solgt for
Margrethe Hørgård
kr 4.350.000 fra Liv
Lange (29.11.2010)
Helene Opsahl til
Truls Walther AslaksFjellveien 37 N (Gnr
by (30.11.2010)
29, bnr 609, seksjon
4) er solgt for kr
2.590.000 fra Nyeborg Fjordvangveien 63
(Gnr 6, bnr 33, seksjon
as til Tore Guttorm
3) er solgt for kr
Gagnes og Maria
2.130.000 fra Hennie
Johanna Cornelia
Gagnes (30.11.2010) K M Invest as til Jan
Valle og Maria JoFjellveien 37 M (Gnr hansen (01.12.2010)
29, bnr 609, seksjon
Fjordvangveien 20
5) er solgt for kr
2.450.000 fra Nyeborg (Gnr 1, bnr 967,
as til Kristin Glomstad seksjon 1) er solgt
for kr 4.050.000 fra
(30.11.2010)
Omsetning av eiendommer i Nesodden
kommune:
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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.
til Eva Cecilie Foss
(15.12.2010)

Kjell Norderhaug til
Ingvil Laberg Holthe
og Kolbjørn Holthe
Furuholtet 32 (Gnr 23, (01.12.2010)
bnr 88, seksjon 12) er
solgt for kr 2.000.000 Hellvikstrand 61 (Gnr
fra Jan Terje Lundgren 1, bnr 827) er solgt
til Lene Victoria Jofor kr 4.500.000 fra
hansen (16.12.2010)
Karin Waaltorp Sørlie
til Thomas Barrie og
Strandveien 20 (Gnr
Julie Marie Hageler
25, bnr 43) er overBarrie (02.12.2010)
dradd for kr 4.000.000
fra Bodil Kruse til
Svestadbakken 46
Per Christian Kruse
(Gnr 20, bnr 40) er
og Cathrine Skiaker
solgt for kr 3.810.000
(16.12.2010)
fra Charlotte Rübberdt og Helge
Ringveien 17 (Gnr 1, Tennø til Kari Gorwitz
bnr 619) er solgt for kr (02.12.2010)
4.000.000 fra Åse Karin Foslund til Øyvind Flaskebekkveien 80
Rise og Mariken Prag (Gnr 2, bnr 325) er
(20.12.2010)
solgt for kr 9.500.000
fra Inge Olav Fure og
Kløftaveien 71 (Gnr
Yngvill Myhre til Ste27, bnr 113) er solgt
fan Robert Norris og
for kr 4.100.000 fra
Bente Birgitte Brekke
Kristin Vindedal til
(02.12.2010)
Jan Einar Nicolaisen
Salget omfatter også
og Åse Köhne Lie
andel av Gnr 2, bnr
(20.12.2010)
553
Bjørnemyr Terrasse
13 L (Gnr 1, bnr 480,
seksjon 23) er solgt for
kr 3.400.000 fra Mari
Taraldsen og Torbjørn
Mehus til Kirsten
Widsteen Valla og Dag
Valla (21.12.2010)
Kongebråtveien 65
(Gnr 14, bnr 128) er
solgt for kr 2.200.000
fra Arne Lind til Ingvild Solberg Andreassen og Tom Heibreen
(21.12.2010)
Toppåsveien 58
(Gnr 27, bnr 90) er
overdradd fra Randi
Mirjam Fløystrand
til Finn Fløystrand
(21.12.2010)
Vardeveien 60 (Gnr 2,
bnr 243) er overdradd
for kr 1.400.000
fra Aud Dalseg til
Nora Louise Aartun
(21.12.2010)
Andel av Skogbrynet
39 (Gnr 29, bnr
674) er overdradd
fra Dorota Grazyna
Chylinska til Jerzy
Wojciech Chylinski

er overdradd for kr
2.500.000 fra Tynlee
Paige Tandberg til
Odd-Erik Tandberg
(06.12.2010)
Gnr 4, bnr 814 er
solgt for kr 2.000.000
fra Asbjørn Ringstad
og Nanna Matilda
Ringstad til Jorunn
Karin Kvalvik og
Odd Are Prestegård
(06.12.2010)
Andel av Bekkefaret
6 (Gnr 25, bnr 179)
er overdradd fra Margrethe Morstad Haugland til Rune Haugland (06.12.2010)
Kapellveien 91 H (Gnr
2, bnr 399, seksjon 8)
er overdradd fra Liv
Krefting Hodnungseth
til Kristoffer Krefting Hodnungseth
(06.12.2010)

Fjellveien 37 L
(Gnr 29, bnr 609,
seksjon 6) er solgt
Hellvikalleen 51 (Gnr for kr 2.450.000 fra
5, bnr 15) er overdradd Nyeborg as til Gørill
Husby Moore og
fra Liv Mowe til Ola
Graham David Moore
Mowe (03.12.2010)
(07.12.2010)
Seljeveien 5 (Gnr 4,
bnr 705, seksjon 4) er Hellaveien 166
solgt for kr 2.250.000 (Gnr 28, bnr 219) er
overdradd fra Gunfra Wilhelm Berge
til Thomas Haugland nar Dahlen til Anne
Rudfoss (03.12.2010) Karine Bentsen, Jon
Jørgen Dahlen og
Torunn Kommisrud
Bjørnemyr Terrasse
15 D (Gnr 1, bnr 480, (07.12.2010)
seksjon 35) er solgt
Andel av Kneika 2
for kr 3.350.000 fra
Ellen Sandvik til Berit (Gnr 25, bnr 230) er
overdradd fra Miriam
Gjørtz (03.12.2010)
Emilie Høvik til
Kristian Bakkeng
Eikåsveien 6 (Gnr
(08.12.2010)
1, bnr 842) er solgt
for kr 3.200.000 fra
Fjellveien 37 Q (Gnr
Stine Vatlum til Silje
29, bnr 609, seksjon
Carstens Varden
1) er solgt for kr
og Martin Ingeberg
2.690.000 fra Nyeborg
(06.12.2010)
as til Hilde Skogli
(08.12.2010)
Bjørnemyrveien 5
(Gnr 1, bnr 673) er
solgt for kr 5.400.000 Tosletta 9 (Gnr 1,
bnr 384) er solgt
fra Inger Botten til
for kr 2.800.000
Åse Karin Foslund
fra Nina Olsby til
og Geir Efjestad
Bjørnemyr Eiendom
(06.12.2010)
as (08.12.2010)
Andel av Bergerveien
Andel av Øvre Movei
4 (Gnr 1, bnr 876)

16 (Gnr 2, bnr 1206)
er overdradd fra Sigrid
Hauger til Per Hauger
(08.12.2010)
Fjordvangveien
65 (Gnr 6, bnr 33,
seksjon 2) er solgt
for kr 2.100.000 fra
Hennie K M Invest as
til Kim André Hansen
(08.12.2010)
Linneaveien 9 A (Gnr
2, bnr 1025, seksjon
16) er solgt for kr
3.825.000 fra Kolbjørn
Holthe og Ingvil
Laberg Holthe til
Carolin Helga Eckert
og Leif Espen Larsen
(09.12.2010)
Gnr 29, bnr 921
er overdradd for
kr 50.000 fra Tore
Urianstad til Espen
Enger og Lisbeth
Marita Solberg Enger
(10.12.2010)
Ommenveien 18 (Gnr
29, bnr 908) er overdradd for kr 3.300.000
fra Sofienlund Eiendom as til Thor Bjørn
Lie og Bente Karin
Elise Lie (10.12.2010)
Olavs vei 105 (Gnr 2,
bnr 772) er overdradd
fra Tor Jacobsen til
Målfrid Alvilde Jacobsen (13.12.2010)
Fjellveien 37 O (Gnr
29, bnr 609, seksjon
3) er solgt for kr
2.800.000 fra Nyeborg
as til Iryna Bakanova
og Alexei Bakanov
(14.12.2010)
Andel av Lyngveien
10 (Gnr 4, bnr 477) er
overdradd fra Wenche
Veitsle til Georg Smidt
Børresen (15.12.2010)
Skokleheia 1 A (Gnr
2, bnr 922) er solgt
for kr 18.896.000
fra Funksjonell as til
Hjertebakken Borettslag (15.12.2010)
Alex Olssons vei 19
(Gnr 5, bnr 95) er
solgt for kr 2.700.000
fra Hanne Leonthin

Kirkeåsveien 33 (Gnr
11, bnr 42) er solgt
for kr 4.510.000 fra
Rolf Erik Listrøm og
Lill-Anita Forsberg
Listrøm til Tore Henriksen (22.12.2010)
Andel av Blåbærstien 7 D (Gnr 2, bnr
1122, seksjon 33)
er overdradd for kr
285.000 fra Theo
Thomas Parow Picton
til Siv Elisabeth Hoff
(22.12.2010)

(Gnr 29, bnr 609,
seksjon 2) er solgt
for kr 2.750.000 fra
Nyeborg as til Mari
Fletre Lødøen og Hans
Henrik Flendalen
(30.12.2010)
Andel av Fjellstrandveien 36 (Gnr 29, bnr
152) er overdradd fra
Mari Johanne Sandvik
til Oddbjørn Sandvik
(04.01.2011)

Oksval Terrasse 14
C (Gnr 2, bnr 1068,
seksjon 60) er solgt for
kr 2.950.000 fra Helge
Håkonskastet 9 A (Gnr Ståle Soma,Karin
Soma, Ann-Berit
1, bnr 796, seksjon
Soma og William
1) er solgt for kr
Soma Talbot til Jon
2.400.000 fra Arild
Erwin Hartung til Arne Elvedal Fredriksen
Oddvar Mentz Heim- og Marianne Kristin
Winterthun Fredriksen
våg (22.12.2010)
(05.01.2011)
Jaerveien 64 (Gnr 12,
Andel av Kneika 16
bnr 9, seksjon 1) er
solgt for kr 2.700.000 (Gnr 25, bnr 214) er
overdradd fra Gerd
fra Jeanette Skurdal
Johanne Buer til Lasse
og Morten Skurdal
Buer (05.01.2011)
til Wenche Skurdal
og Håvard Steinmo
Gnr 1, bnr 46 er solgt
(22.12.2010)
for kr 4.650.000 fra
Erik Engebretsen til
Løkkeåsveien 22
Vibeke Blydt-Hansen
(Gnr 29, bnr 414)
og Karl Kristian Herser overdradd for kr
tad (07.01.2011)
1.433.500 fra Bjørg
Larsen til Einar Larsen
Ursvikveien 86 (Gnr
(22.12.2010)
2, bnr 127) er overSnarveien 5 (Gnr 25, dradd fra Gerd Ambrobnr 283, seksjon 2) er sia Nicolaysen til Knut
solgt for kr 2.325.000 Morten Nicolaysen
(07.01.2011)
fra Berit Soløy til
Overdragelsen omfatHåkon Hanssen
ter også Gnr 2, bnr
(22.12.2010)
350
Overdragelsen omfatAndel av Øvre
ter også Gnr 2, bnr
Solåsen 24 (Gnr 1,
bnr 872) er overdradd 414
fra Denis Attille til
Wendy Morstad Attille Gnr 23, bnr 147 er
solgt for kr 490.000
(22.12.2010)
fra Tor Edvin Rolstad
til Kim Robert DamlAndel av Alvernkien og Vera Langfjell
roken 5 (Gnr 30, bnr
374) er overdradd fra Hauge (07.01.2011)
Odd-Arne Reiersen
Eikåsveien 42 (Gnr 1,
til Kari Margrethe
bnr 828, seksjon 11) er
Wensaas Reiersen
solgt for kr 2.250.000
(23.12.2010)
fra Erlend Fjordheim
og Kari Noreger til
Andel av HumInga Marie Gurung og
lesekkveien 56 (Gnr
Hem Bahadur Gurung
25, bnr 146) er over(07.01.2011)
dradd fra Anne-Kari
Bervell Eriksen til
Anne Katrine Bervell, Liljeveien 22 (Gnr
4, bnr 723) er solgt
Jannecke Bervell og
for kr 3.660.000 fra
Karianne Bervell
Elisabeth Schwencke
(24.12.2010)
Gulbrandsen til Reidar
Fjellveien 37 P
Valentin Smeby

og Melinda Emine
Boman (07.01.2011)

4, bnr 646) er solgt
for kr 2.950.000 fra
Tor-Arne Ellingstad og
Andel av Gnr 4, bnr
Silje Andrine Aspen
724 er solgt for kr
Ellingstad til Astrid
40.000 fra Lene Kris- Kristine Drabløs
tin Gulbrandsen, Helle (17.01.2011)
Susanne Gulbrandsen
Bornstein og Karin
Lindemannvei 57
Elisabeth Gulbrandsen (Gnr 30, bnr 460) er
til Reidar Valentin
solgt for kr 4.500.000
Smeby og Melinda
fra May Britt Lien til
Emine Boman
Line Terese Bogs(07.01.2011)
tad og Eirik Horg
(17.01.2011)
Andel av Bjørnelia
66 (Gnr 30, bnr 239)
Granatveien 25 (Gnr
er overdradd fra Erik 27, bnr 160) er solgt
Lind til Anne Marie
for kr 2.900.000 fra
Lind (07.01.2011)
André Hoen og Kristine Ziegler Gundersen
Bjørnelia 66 (Gnr 30, til Anita Aasen og
bnr 239) er solgt for
Jens Kristian Asak
kr 5.500.000 fra Anne (18.01.2011)
Marie Lind til Trine
Lind og Morten Eivind Hellaveien 116 (Gnr
Hitterdal (07.01.2011) 29, bnr 409) er solgt
for kr 3.600.000 fra
Andel av Krangeveien Aase Johanne Bragmo
18 (Gnr 16, bnr 14) er til Truls Isaksen
overdradd fra Hank
og Tone Urianstad
William Samnøy til
(19.01.2011)
Elisabeth Samnøy
(10.01.2011)
Andel av Blylagveien 80 (Gnr 15, bnr
Bjørnelia 75 (Gnr 30, 8) er overdradd fra
bnr 238) er overdradd Øyvind Fjeld til Ida
fra Ingeborg Haavind Felicia Fjeld Gerttil Kristin Opstad,
sch, Jo-André Fjeld,
Karl Wilhelm Haavind Øyvind Mathias Fjeld
og Arne Haavind
og Siv Irene Fjeld
(10.01.2011)
(19.01.2011)
Andel av Bjørnelia
75 (Gnr 30, bnr 238)
er overdradd fra Karl
Wilhelm Haavind
og Arne Haavind
til Kristin Opstad
(10.01.2011)
Blåbærstien 18 F (Gnr
2, bnr 1123, seksjon
19) er solgt for kr
2.100.000 fra Birgit
Elisabet Oulie-Hansen
til Frederik Lund Vang
(11.01.2011)

Andel av Blylagveien
80 (Gnr 15, bnr 8)
er overdradd fra Ida
Felicia Fjeld Gertsch,
Jo-André Fjeld og
Øyvind Mathias Fjeld
til Siv Irene Fjeld
(19.01.2011)
Gnr 4, bnr 813 er
solgt for kr 2.000.000
fra Asbjørn Ringstad
og Nanna Matilda
Ringstad til Ingun
Elde Spjelkavik og
Hans Petter Eide
(19.01.2011)

Fjordvangveien
65 (Gnr 6, bnr 33,
seksjon 1) er solgt
for kr 3.675.000 fra
Hennie K M Invest
as til Ingrid Saunes
og Oliveira E Sousa
Alexandre Charles De
(24.01.2011)
Andel av Bøkeveien
9 (Gnr 15, bnr 46)
er overdradd fra
Edith Kopperud til
Espen Wennevold
Kopperud og Ida May
Wennevold Griffiths
(25.01.2011)
Harekroken 4 B
(Gnr 5, bnr 360,
seksjon 1) er solgt
for kr 2.640.000
fra Nina Levin til
John Nikolaisen
(26.01.2011)

Helge Larssen til
Synnøve Ryen Larssen
(01.02.2011)
Marikloppa 54 A (Gnr
29, bnr 913, seksjon
25) er solgt for kr
2.520.000 fra Tone
Urianstad til Terje
Lindrup og Veronica
Sagen (02.02.2011)
Hakkespettlia 16 (Gnr
1, bnr 686) er solgt for
kr 3.375.000 fra Gerd
Mathiassen og Olav
Mathiassen til Torbjørn Egidius Krakstad
og Tatiana Mazur
(02.02.2011)
Salget omfatter også
andel av Gnr 1, bnr
728

Alvernkroken 8 (Gnr
30, bnr 375) er solgt
for kr 1.965.000 fra
Henrik Johan Rommerud til Ham Invest
Andel av Lampepusserveien 19 (Gnr 2, as (03.02.2011)
bnr 164) er overSolåsveien 17 A (Gnr
dradd fra Nils-Petter
Gjetanger til Ann Kris- 1, bnr 151, seksjon
3) er solgt for kr
tin Brandstadmoen
3.750.000 fra Anders
(26.01.2011)
Høglund og Finn
Georg Philipps til Ida
Fjellstrandveien 38
Cecilie Møller Wen(Gnr 29, bnr 172)
nevold (03.02.2011)
er overdradd for
kr 1.200.000 fra
Hellaveien 166 (Gnr
Gjermund Enger til
28, bnr 219) er solgt
Truls André Enger
for kr 2.250.000 fra
(27.01.2011)
Overdragelsen omfat- Anne Karine Bentsen,
Jon Jørgen Dahlen og
ter også Gnr 29, bnr
Torunn Kommisrud til
316
Carl-Wilhelm Bibow
og Vid Muangchan
Fjordvangveien
Bibow (03.02.2011)
65 (Gnr 6, bnr 33,
seksjon 1) er solgt
Fjordvangveien 63
for kr 3.675.000 fra
(Gnr 6, bnr 33, seksjon
Hennie K M Invest
4) er solgt for kr
as til Ingrid Saunes
3.900.000 fra Hennie
og Oliveira E Sousa
Alexandre Charles De K M Invest as til Lene
Finstad (03.02.2011)
(24.01.2011)

Andel av Flateby
Skogsvei 8 (Gnr 6,
Kvartsveien 58 (Gnr
bnr 189) er overdradd
27, bnr 271) er solgt
for kr 925.190 fra
for kr 4.600.000 fra
Gnr 4, bnr 805 er solgt Gry Wolf Mølmen til
Roy Hugo Øren til
Kristoffer Kallhovd
for kr 2.950.000 fra
André Hoen og Kris- Kai Agnar Finsnes
(31.01.2011)
tine Ziegler Gundersen til Lasse Haugane og
(12.01.2011)
Andel av Tjernbakken
Bente Merethe Hau3 (Gnr 2, bnr 299) er
gane (19.01.2011)
Blåbærstien 32 (Gnr
overdradd fra Ruth
2, bnr 1123, sekEvelyn Sørensen til
Furuholtet 52 (Gnr
sjon 128) er solgt
Erik Sørensen og
23, bnr 106) er solgt
for kr 2.400.000
Anne Sofie Sørensen
for kr 180.000 fra
fra Reidar Valentin
(01.02.2011)
Odd Paul Paulsen og
Smeby til Elena Maria Arne Johan Paulsen til
Elizabet Nordstrøm
Andel av Liljeveien 5
Øystein Skipenes og
(17.01.2011)
Turid Aslaug Skipenes B (Gnr 4, bnr 341) er
Skogveien 8 C (Gnr
overdradd fra Arvid
(21.01.2011)

Eiendomsoverdragelser

(21.12.2010)

Kjartan Veldes vei 5
(Gnr 2, bnr 1532, seksjon 3) er solgt for kr
1.900.000 fra Nesodden Boligselskap
as til Astrid Helene
Lundquist og Cortes
Christopher Brian
Solar (03.02.2011)
Blåbærstien 20 E
(Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 41) er solgt
for kr 3.150.000 fra
Randi Sigstad og
Roar Sigstad til Silje
Lien Sivertsen og
Nadim Jan Sheikh
(03.02.2011)

Nr. 1
mars
2011
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Eiendomsoverdragelser

Reineveien 39 (Gnr
25, bnr 249) er solgt
for kr 3.550.000
fra Stig Erik Ahlstrøm og Wibekke
Kleiveland til David
Gabrielsen og Ann
Katrin Myrvang Taule
(03.02.2011)
Skoklefald Terrasse 28
(Gnr 2, bnr 1337) er
solgt for kr 4.300.000
fra Geir Drabløs til
Svein Meek og Ragne
Hildrum (04.02.2011)
Bommenveien 37
(Gnr 25, bnr 258)
er overdradd fra Liv
Josefine Asp til Anne
Gro Relbo og Sidsel
Tuft (07.02.2011)
Overdragelsen omfatter også Bommenveien
43 (Gnr 25, bnr 259)
Blåbærstien 24 (Gnr
2, bnr 1123, seksjon 109) er solgt
for kr 1.775.000 fra
Elena Maria Elizabet
Nordstrøm til Erik
Rohde Garder og
Margit Semb Garder
(08.02.2011)
Blåbærstien 21 F (Gnr
2, bnr 1123, seksjon
8) er solgt for kr
3.380.000 fra Ragne
Hildrum og Svein
Meek til Jonas Bendiksen (09.02.2011)
Solli vei 11 (Gnr 25,
bnr 552) er solgt for
kr 450.000 fra Heming Molstad til Eva
Kristine Riiser og
Jan Øyvind Tyreng
(09.02.2011)
Gnr 2, bnr 1679 er
overdradd fra Janne
Melbye Gillgren
til Hanne Gilbo
(10.02.2011)
Andel av Fjordveien
79 (Gnr 7, bnr 62) er
overdradd fra Aud
Ingrid Dahle til Ingunn
Dahle (14.02.2011)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr
7, bnr 100
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Andel av Nyborgbakken 37 (Gnr 29,
bnr 645) er overdradd
for kr 2.150.000 fra
Inger-Lise Thorsrud
til Stein Thorsrud
(14.02.2011)

Tjernsbråtaveien
34 (Gnr 20, bnr
104) er solgt for kr
4.850.000 fra Samaya
Sungate Behrens til
Anne-Marie Giørtz
og Eivind Aarset
(14.02.2011)

han Kalstad til Monica
Støyva Sivertsen og
Ronny Sivertsen
(28.02.2011)

Gry Stine Kopperud,
Magne Kopperud og
Remi Andre Hansen til
Lars Andreas Dyrhaug
og Marte Kruse
(04.03.2011)

Robert Norris og
Bente Birgitte Brekke
til Knut Erik Paulsen
(11.03.2011)

Gnr 6, bnr 318 er
overdradd fra Liv
Seljeveien 1 B (Gnr 4, Yvonne Heyerdahl til
Hedvig Lien Rytter og
bnr 701) er solgt for
kr 2.000.000 fra Inge Stein Halvor Rytter
Enerhøgdveien 5 B
Venstad til Lena Gullie (11.03.2011)
(Gnr 6, bnr 312) er
Aaberg og Odd Harald
overdradd fra Solveig
Krangeveien 41
Aaberg (04.03.2011)
Furholm til Roger
(Gnr 15, bnr 69) er
Furholm (15.02.2011) Birkeveien 29 B (Gnr
overdradd fra Kristian
5, bnr 51) er solgt for Fjordvangveien 33
Krange til Bryngerd
kr 4.700.000 fra Kjell (Gnr 6, bnr 118) er
Andel av Solveien
Armann Smith til Per solgt for kr 1.800.000 Krange (16.03.2011)
6 (Gnr 9, bnr 89)
Olav Horvath Kulblik fra Lars Thingelstad
er overdradd fra
Liljeveien 5 A (Gnr 4,
til Solveig Furholm
Ragnhild Webjørnsen og Vibece Labrå
bnr 281) er solgt for kr
og Roger Furholm
(28.02.2011)
til Willy Webjørnsen
4.375.000 fra Camilla
(04.03.2011)
(16.02.2011)
Alten Nordgreen
Granatveien 29 (Gnr
Skoklefald Terrasse 66 og Vegard Hafsteen
Solveien 6 (Gnr 9, bnr 27, bnr 243) er solgt
til Paul Johannes
(Gnr 2, bnr 1265) er
for kr 2.500.000 fra
89) er overdradd fra
Jørgen Bagli til Anita solgt for kr 5.900.000 Albertus Tijink og
Willy Webjørnsen til
Mirjam Agnes WilHans Hval Webjørnsen Bagli og Stener Bagli fra Agnes Kristin
helmina Maria Zuithof
Johnsen og Kirsten
(01.03.2011)
og Hanne Bakken
(16.03.2011)
Gran til Vegard
(16.02.2011)
Hafsteen og Camilla
Bjørnemyrveien 3
Lillerudveien 11 (Gnr
Alten Nordgreen
I (Gnr 1, bnr 442,
Andel av Mokleiva
25, bnr 253) er solgt
(04.03.2011)
seksjon 24) er solgt
40 (Gnr 2, bnr 1103)
for kr 4.100.000 fra
for kr 2.950.000 fra
er overdradd for kr
1.800.000 fra Rolf Stol Gunnar Kåre Pettersen Andel av Harekroken Geir Solli til Hedda
Torild Mulholland og
12 (Gnr 5, bnr 122)
og Bjørg SalthamØyan til Anne Stol
Helge Ragnvald Seeer overdradd fra Atle
mer Pettersen til Siw
Øyan (21.02.2011)
ser-Hoff (17.03.2011)
Kristin Vestengen og Thomas Austad til
Pia Kerstin Mittet
Jaerveien 58 (Gnr 12, Jens Kjær Jørgensen
Sproveien 221 (Gnr
(04.03.2011)
(01.03.2011)
bnr 21) er overdradd
26, bnr 218) er overfor kr 1.150.000 fra
Mabels vei 15 (Gnr 5, Solåsveien 19 B (Gnr dradd fra Olaf Ruud
Hestnes Eiendom as
til Borghild Ruud
bnr 44) er solgt for kr 1, bnr 151, seksjon
til Roger Dammyr
(17.03.2011)
7.850.000 fra Thomas 1) er solgt for kr
og Anders Dammyr
4.120.000 fra Anders
Mikele Robsahm
(22.02.2011)
Blåbærstien 5 D (Gnr
Høglund og Finn
Overdragelsen omfat- til Kjell Ljøstad og
2, bnr 1122, seksjon
Georg Philipps til
Line Gunnarrud
ter også Gnr 12, bnr
Espen Seim Parmann 28) er solgt for kr
(02.03.2011)
23
og Una Seim Parmann 3.330.000 fra Hans
Overdragelsen omfatTranekjer Andresen
(07.03.2011)
Tangen Terrasse 8
ter også Gnr 12, bnr
og Lily Vikki til Jarle
(Gnr 4, bnr 359) er
26
solgt for kr 5.300.000 Gamle Skoklefaldvei Eldegard (17.03.2011)
2 A (Gnr 2, bnr 1524,
Jaerveien 56 (Gnr 11, fra Bjørn Harald
seksjon 2) er solgt for Andel av Asgerds vei
Haugerud til Lily
bnr 85) er overdradd
fra Hestnes Eiendom Vikki, Hans Tranekjer kr 1.650.000 fra Else 43 (Gnr 6, bnr 173,
seksjon 1) er overGulborg Gulbjørnas til Roger Dammyr Andresen og Gerd
dradd for kr 2.825.000
rudbråten til Liv
Korbøl (03.03.2011)
og Anders Dammyr
Sigrid Strøm Nakken fra Camilla Hart(22.02.2011)
mann Johannessen til
(09.03.2011)
Fagerveien 45 (Gnr
Mircel Abdul-Hadi
Asgerds vei 11 (Gnr 6, 24, bnr 88) er solgt
(17.03.2011)
Gnr 23, bnr 187 er
bnr 102) er overdradd for kr 2.480.000 fra
Wibecke Holm Jøsang overdradd fra Stian
fra Marian Elfrida
Andel av Knuts vei
Agnor Klynderud
til Heidi Strand og
Kopperud til Peder
58 A (Gnr 2, bnr 657)
til Tron Klynderud
Per Joakim Sørlie
Kopperud Johansen
oppløsning av sameie
og Elisabeth Agog Thea Johanne Kop- (03.03.2011)
fra Vigdis Sofie Bøynor Klynderud
perud (23.02.2011)
ding til Odd Bøyding
(10.03.2011)
Marikloppa 44 C
(22.03.2011)
(Gnr 29, bnr 913,
Søndre Sprovei 54
Andel av Blåbærstien
seksjon 45) er solgt
(Gnr 26, bnr 151)
25 D (Gnr 2, bnr 1123, Andel av Knuts vei 58
for kr 2.700.000
er overdradd fra Per
A (Gnr 2, bnr 1677)
seksjon 28) er overfra Bo Klokt EienCederblad til Hanne
dradd for kr 1.360.000 oppløsning av sameie
dom as til Inger-Lill
Cederblad Stamnes
fra Odd Bøyding til
fra Terje Bjørsvik til
Eberson Hansen og
(28.02.2011)
Birgitte Fjeld Bjørsvik Vigdis Sofie Bøyding
Bjørn Roger Hansen
(22.03.2011)
(10.03.2011)
(04.03.2011)
Sjølies vei 9 (Gnr 6,
bnr 157, seksjon 6) er
solgt for kr 3.450.000 Lindemannvei 41 (Gnr Jonsrudveien 106 (Gnr Andel av Gnr 6, bnr
6, bnr 4) er solgt for kr 244 er overdradd
30, bnr 433) er solgt
fra Hanne Winger
fra Edith Margareth
5.550.000 fra Stefan
Kalstad og Magne Jo- for kr 2.550.000 fra
Gnr 23, bnr 149 er
overdradd fra Tor
Edvin Rolstad til Kim
Robert Damlien, Vera
Langfjell Hauge, Jørgen Bagli og Annette
Warhuus (28.02.2011)

Hagenes til Sigfred
Oddmund Hagenes
(22.03.2011)
Fjordvangveien 11
(Gnr 6, bnr 242) er
overdradd fra Sigfred
Oddmund Hagenes til
Rune Sigfred Hagenes
(22.03.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr 6, bnr
244
Asgerds vei 54 (Gnr
6, bnr 191) er solgt
for kr 6.000.000 fra
Odd Efjestad og Sigrid
Erna Charlotte Seitz
Efjestad til Trine Aase
og Ronald Arnt Aase
(23.03.2011)
Søndre Sprovei 9
(Gnr 26, bnr 191) er
solgt for kr 950.000
fra Ann-Charlott Korperud Ernø til Mona
Nypan (24.03.2011)
Glenneveien 26 (Gnr
13, bnr 26) er solgt for
kr 3.700.000 fra Ingvild Solberg Andreassen og Tom Heibreen
til Cordelia Elise
Steinnes og Christian
Stoye (24.03.2011)
Kåres vei 1 (Gnr 2,
bnr 784) er overdradd
fra Erik Lund til Anne
Britt Nilssen Lund
(24.03.2011)
Evenstuveien 21
(Gnr 1, bnr 331) er
overdradd fra Birgit
Marianne Tjernshaugen til Tor Tjernshaugen (24.03.2011)
Mokleiva 53 (Gnr 2,
bnr 432) er overdradd
fra Ruth Kristine
Skybak til Jens-Olaf
Wilhelm Skybak
(25.03.2011)
Andel av Torneveien
19 (Gnr 23, bnr 183)
er overdradd fra
Svein-Martin Tyreng
til Jan Øyvind Tyreng
(25.03.2011)
Gnr 29, bnr 925 er
overdradd fra Lani Development as til Erik
Overland (25.03.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr
926
Andel av Gnr 23, bnr
143 er solgt for kr
100.000 fra Øivind
Andreas Ødegaard til

Gnr 5, bnr 373 er solgt
for kr 1.200.000 fra
Ann-Elisabeth Lerdal
til Lasse Heggen Raa
og Guri Guri Henriksen (30.03.2011)
Bjørnemyrveien 6
(Gnr 1, bnr 598) er
solgt for kr 4.300.000
fra Elisabeth Ellingstad og Tor
Fredriksen til Jens
Kjær Jørgensen og
Siw Kristin Vestengen
(31.03.2011)
Andel av Søndre
Sprovei 58 (Gnr 26,
bnr 140) er overdradd
fra Eddie Arnold
Bjørndahl til Jan
Eddie Bjørndahl
(31.03.2011)
Gnr 2, bnr 1676 er
solgt for kr 1.750.000
fra Arild Berg og Inna
Sangadzhieva til Hilde
Børresen Hagerup
og Oliver Kacelnik
(01.04.2011)
Bjørnestien 4 (Gnr 30,
bnr 337, seksjon 8) er
solgt for kr 3.700.000
fra Stener Bagli og
Anita Bagli til Kjell
Rogstad (04.04.2011)
Stokkandveien 10
(Gnr 1, bnr 661) er
solgt for kr 4.850.000
fra Bodil Irene
Svangtun Lindegaard
til Jens Kristian Haug
og Mariann Hjelle
(04.04.2011)

Andel av Strandveien
54 (Gnr 25, bnr 128)
er overdradd for kr
625.000 fra Anne
Elisabeth Johannesen
til Trond Georg Grawe
(12.04.2011)

Blåbærstien 30 (Gnr
2, bnr 1123, seksjon 127) er solgt
for kr 1.800.000 fra
Kjersti Brustad til
Gabriele Rosenin Friis
Nygårdsveien 12 (Gnr
(05.04.2011)
23, bnr 88, seksjon 25)
er overdradd fra Hilde
Gamle Hellvikvei
Monsine Torvund til
45 (Gnr 1, bnr 112,
seksjon 2) er solgt for Lars Odvar Torvund
Svendsen, Hans
kr 4.000.000 fra Jannicke Solgård-Jensen Martin Torvund Svendsen og Aleksander
og Øivind SolgårdTorvund Svendsen
Jensen til Per Ronny
(12.04.2011)
Cristian Jakobsson
og Elin Christiansen
Reineveien 63 (Gnr
(05.04.2011)
25, bnr 327) er solgt
for kr 2.420.000
Marikloppa 50 E
fra Sidsel Elisabeth
(Gnr 29, bnr 913,
Nordsveen til Marius
seksjon 28) er solgt
Strømseth Hauglie
for kr 2.700.000 fra
Bo Klokt Eiendom as (13.04.2011)
til Bjørg Johnsen og

Flafjellet 17 (Gnr 25,
bnr 514, seksjon 1) er
solgt for kr 2.470.000
fra Beate Kristin
Nerli til Axel Bjerke
(19.04.2011)
Willy Thoresens vei
37 (Gnr 5, bnr 336) er
solgt for kr 4.175.000
fra Tom Sivert Berge
og Helen Glastad til
Hilde Forslund og
Bjørn Karl Forslund
(19.04.2011)
Nygårdsveien 12 (Gnr
23, bnr 88, seksjon
25) er solgt for kr
2.225.000 fra Lars
Odvar Torvund Svendsen, Hans Martin
Torvund Svendsen og
Aleksander Torvund
Svendsen til Kathrine Storvand Lie
(27.04.2011)

Fjellveien 11 (Gnr 29,
bnr 93) er solgt for
kr 2.200.000 fra Kari
Scott Kjensli, John
Scott Karlsen og Per
Scott Karlsen til Helen
Kavadias og Henning Fjordheim Labrå
(27.04.2011)
Andel av Tajbråtveien 47 (Gnr 25, bnr
532) er overdradd
for kr 1.800.000 fra
Stine Werner Haga
til Jan Eskild Haga
(27.04.2011)
Marikloppa 64 A
(Gnr 29, bnr 913,
seksjon 8) er solgt
for kr 2.100.000 fra
Bo Klokt Eiendom as
til Øystein Schøien
Hjelseth og Karin
Elisabeth Ivarsson
Hjelseth (27.04.2011)
Marikloppa 54 B
(Gnr 29, bnr 913,
seksjon 24) er solgt
for kr 2.400.000 fra
Bo Klokt Eiendom as
til Øystein Schøien
Hjelseth og Karin
Elisabeth Ivarsson
Hjelseth (27.04.2011)
Andel av Blåbærstien
13 F (Gnr 2, bnr 1122,
seksjon 50) er overdradd for kr 150.000
fra Arnt Even Hustad
til Janne-Lene Askholt
(27.04.2011)
Fagerveien 29 (Gnr
24, bnr 72) er solgt
for kr 2.300.000 fra
Elisabeth Ferenczy
Sætersdal til Marianne
Lauritzen (29.04.2011)
Andel av Solvangveien 6 (Gnr 24, bnr
102) er overdradd for
kr 950.000 fra Kathrine Storvand Lie til
Cato Lie (29.04.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr 24, bnr
116
Løeshagaveien 14
(Gnr 10, bnr 48) er
solgt for kr 2.925.000
fra Sissel Sletteberg
og Vidar Hopen til
Mamadou Bady Balde
og Jennifer Margaret
Balde (29.04.2011)
Andel av Hellvikalleen 28 (Gnr 5, bnr
28) er overdradd fra
Helge Nordahl til
Jens Nordahl og Knut

Rollefsen Nordahl
(02.05.2011)
Andel av Sefjellveien
5 (Gnr 5, bnr 310) er
overdradd fra Bjørn
Hermann Fjellberg til
Anne Karin Fjellberg
(02.05.2011)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr
5, bnr 192
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr
5, Bnr 26
Overdragelsen omfatter også andel av
Hellvikalleen 8 (Gnr
5, bnr 311)
Overdragelsen omfatter også Fjordvangveien 27 (Gnr 6, bnr
145)
Overdragelsen omfatter også Enerhøgdveien 1 (Gnr 6, bnr 146)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Lenvik
kommune

Flateby Skogsvei
22 (Gnr 6, bnr 268,
seksjon 1) er solgt
for kr 4.400.000 fra
Kjell Ljøstad og Line
Gunnarrud til Helen
Juliane Storsveen og
Anders Richard Risberget (04.05.2011)
Solli vei 11 (Gnr
25, bnr 551) er solgt
for kr 1.800.000 fra
Heming Molstad til
Eva Kristine Riiser
og Jan Øyvind Tyreng
(04.05.2011)
Solåsveien 3 (Gnr 1,
bnr 316) er overdradd
for kr 2.400.000 fra
Ivar Kristen Hørven til
Finn Georg Philipps
og Anders Høglund
(05.05.2011)
Fjellveien 50 (Gnr 29,
bnr 39) er overdradd
for kr 3.500.000 fra
Bjørg Johnsen til
Elisabeth Linnemann
Løes og Tor Audun
Johnsen (06.05.2011)

Fjellveien 37 G (Gnr
29, bnr 609, seksjon
10) er solgt for kr
2.880.000 fra Nyeborg
as til Aase Johanne
Skoklefald Terrasse 47
Bragmo (03.05.2011) (Gnr 2, bnr 1369) er
solgt for kr 4.250.000
Fjellveien 37 F (Gnr
fra Mari Todnem og
29, bnr 609, seksjon
Geir Magne Solli til
9) er solgt for kr
Marcia Louise Titley
2.800.000 fra Nyeborg og Olof Daniel Olsson
as til Trygve Paulsen (06.05.2011)
og Marit Nygård
Olsen (03.05.2011)
Alex Olssons vei 30
A (Gnr 5, bnr 328) er
Fjellveien 37 H (Gnr solgt for kr 4.480.000
29, bnr 609, seksjon
fra John Nikolaisen
11) er solgt for kr
og Karin Dammen
2.800.000 fra Nyeborg Nikolaisen til Johanas til Inger-Lise
nes Laurentius MathThorsrud (03.05.2011) eus Boijens og Irene
Olaussen (10.05.2011)
Fjellveien 37 I (Gnr
29, bnr 609, seksjon
Agnorstubben 17
12) er solgt for kr
(Gnr 24, bnr 21) er
2.950.000 fra Nyeborg overdradd fra Knut
as til Ellen Myrvold
William Simonsen
Lier (03.05.2011)
til Karin Simonsen
(10.05.2011)
Øvre Movei 14 (Gnr
2, bnr 1141) er solgt
Gnr 30, bnr 17 er
for kr 6.000.000 fra
overdradd fra Gamle
Knut Zapffe og Aase Alvernvei Eiendom
Tidemann til Trine
as til ProsjektutMauritz, Bjarne Toft
vikling Eiendom as
Nordbeck og Bjørg
(11.05.2011)
Mauritz (03.05.2011)
Rugdefaret 35 (Gnr
Bjørnemyrveien 6
1, bnr 891) er solgt
(Gnr 1, bnr 598) er
for kr 4.650.000 fra
solgt for kr 4.450.000 Mariann Hjelle og
fra Jens Kjær JørJens Kristian Haug
gensen og Siw Kristin til Florian Nikolaus
Vestengen til Mariann Krumbacher og Lillian
Walle Thorvaldsen
Pedersen Krumbacher
og Rune Thorvaldsen (12.05.2011)
(03.05.2011)

Eiendomsoverdragelser

Marikloppa 42 E
(Gnr 29, bnr 913,
seksjon 39) er solgt
Furuholtet 39 (Gnr 23, for kr 3.400.000 fra
bnr 88, seksjon 62) er Bo Klokt Eiendom as
solgt for kr 2.050.000 til Allan Hasselgård
fra Inger Marie Ensrud Jørgensen og Miriam
Hasselgård Jørgensen
Persson til Niklas
(13.04.2011)
Persson og Christina Hansen Bakmand
Perleveien 48 (Gnr
(06.04.2011)
14, bnr 72) er solgt
Andel av Skogåsveien for kr 5.500.000 fra
Ann Kathrin Berg57 (Gnr 25, bnr 535,
gren Løkke og Bente
seksjon 1) er overdradd fra Kjell Marius Hurum til Alf Martin
Ulven (18.04.2011)
Snipen til Kate Leon
Salget omfatter også
Snipen (08.04.2011)
Gnr 14, bnr 44
Andel av Håkonskastet Salget omfatter også
Gnr 14, Bnr 36
9 B (Gnr 1, bnr 796,
seksjon 9) er overdradd fra Ivar Bakstad Bleksliveien 305
(Gnr 29, bnr 828) er
til Magnhild Solveig
solgt for kr 2.900.000
Hagen (08.04.2011)
fra Dan Nils Marcus
Grundqvist og Rita
Andel av Vestveien
Helene Marki til
100 (Gnr 2, bnr 947)
Mathias Bergersen
er overdradd for kr
og Bente Instanes
1.600.000 fra Truls
(18.04.2011)
Sivertsen og Øivind
Sivertsen til Dick
Lyngåsveien 22 A
Arnesen Sivertsen
(Gnr 4, bnr 282,
(08.04.2011)
seksjon 2) er solgt
Andel av Myråsveien for kr 1.725.000 fra
Beata Bendikova
6 (Gnr 27, bnr 132)
til Chamoun Fouad
er overdradd for kr
Ojeil og Eva Dagmar
500.000 fra Trine
Stokkan (18.04.2011)
Myhre til Lars Egil
Bergum (12.04.2011)
Reineveien 35 (Gnr
Andel av Strandveien 25, bnr 438) er solgt
for kr 3.150.000 fra
54 (Gnr 25, bnr 128)
er overdradd fra Ragn- Jon Erik Paulsberg
hild Helene Grawe til og Aud Steinlein
Paulsberg til Harald
Trond Georg Grawe
og Anne Elisabeth Jo- Strønnes og Pernille
hannesen (12.04.2011) Bager (19.04.2011)

Carl Henrik Ødegaard Per Yngvar Johnsen
(06.04.2011)
(28.03.2011)

Nr. 1
mars
2011

21

Eiendomsoverdragelser

Andel av Gnr 1, bnr
153 er overdradd for
kr 250.000 fra Trine
Aase til Eirik Grude
Flekkøy (12.05.2011)
Gnr 4, bnr 816 er
solgt for kr 50.000 fra
Nesodden kommune
til Arne Maus og Grete
Maus (13.05.2011)
Skogbrynet 16 (Gnr
29, bnr 647) er
overdradd fra Bjørn
Thorsrud til Shammi
Thorsrud (13.05.2011)
Gamle Hellvikvei
61 (Gnr 1, bnr 113,
seksjon 7) er solgt for
kr 3.375.000 fra Finn
Bugge til Signe Maria
Løvlie (16.05.2011)
Andel av Kapellveien 37 (Gnr 2, bnr
962) er overdradd fra
Ellen Myrvold Lier
til Tore Morten Lier
(16.05.2011)
Kåres vei 17 (Gnr 2,
bnr 1607) er solgt for
kr 3.400.000 fra Silje
Warberg og Trond
Arne Warberg til Kai
Nicolai Priddy og
Charlotte Margrethe
Ball (18.05.2011)
Andel av Furuveien
8 (Gnr 4, bnr 680)
er overdradd for kr
1.263.000 fra Yvonne
Gerd Andersson til
Lars Erik Olaussen
(18.05.2011)
Andel av Reineveien
24 (Gnr 25, bnr 402)
er overdradd fra Edwin Sanchez Wenner
Engelsen til Therese
Wenner Engelsen
(18.05.2011)
Agnorstubben 6 (Gnr
24, bnr 27) er solgt for
kr 180.000 fra Harald
Johstein Halseth til
Thomas Garnet Engelsen (18.05.2011)
Andel av Eikåsveien 34 (Gnr 1, bnr
828, seksjon 15) er
overdradd fra Bjarne
Kristoffer Nordhuus til
Karin Oddlaug Nordhuus (19.05.2011)
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Marikloppa 50 A
(Gnr 29, bnr 913,
seksjon 32) er solgt

13) er solgt for kr
2.500.000 fra Vidar
Kåres vei 21 C (Gnr 2, Dalen og Jeanette
bnr 787, seksjon 1) er Nygård til Tove Hintze
solgt for kr 2.990.000 (06.06.2011)
fra Ketil Johansen til
Flafjellet 34 B (Gnr
Karen Marie ThuneMarikloppa 50 B
25, bnr 296, seksjon
Eikåsveien 46 (Gnr 1, Larsen (26.05.2011)
(Gnr 29, bnr 913,
2) er solgt for kr
bnr 828, seksjon 10) er
seksjon 31) er solgt
2.600.000 fra Christian
solgt for kr 2.400.000 Skoklefaldsvingen
for kr 2.800.000 fra
Fredrik Tuft og Hanna
5 (Gnr 2, bnr 972)
Bo Klokt Eiendom as fra Tove Olsson
Camilla Kullander
er overdradd for kr
til Lill Ann Monge og Frydenberg og Ture
til Mirela Zavoianu
475.000 fra Joachim
Ole Johan Kristiansen Olsson til Thomas
og Constantin Craiu
Granlund Levin til
William Grimsgaard
(20.05.2011)
Camilla Levin-Erich- (06.06.2011)
(25.05.2011)
sen (30.05.2011)
Andel av Granliveien
Alvernlia 85 (Gnr 30,
19 (Gnr 2, bnr 348) er Andel av HellvikalNøkkefaret 22 (Gnr 2, bnr 230, seksjon 6) er
solgt for kr 1.800.000 leen 38 (Gnr 5, bnr
bnr 1177) er solgt for solgt for kr 2.850.000
42) er overdradd for
fra Alexander Rønfra Tom Kristensen
kr 3.324.000 fra Trine kr 5.500.000 fra Inningsdalen Flaata
gvild Hafstad og Kjetil til Anne Kathrine SøAase til Eirik Grude
til Øystein Mamen
Flekkøy (25.05.2011) Gard Skogen til Linda rensen (06.06.2011)
(20.05.2011)
Lillestøl og Gustav
Hellvikalleen 16 (Gnr
Svanes (31.05.2011)
Gnr 2, bnr 303 er solgt Fjellveien 37 A (Gnr
5, bnr 39) er solgt
29, bnr 609, seksjon
for kr 1.300.000 fra
for kr 7.300.000 fra
Andel av Fiolveien
Inger Erland Tuv,Stein 17) er solgt for kr
Christer Kollsund
3.590.000 fra Nyeborg 3 (Gnr 4, bnr 261) er
Ødegård, Mette
solgt for kr 2.000.000 Arnesen til Camilla
as til Anicke BrandtChristine Strandvik
fra Knut Løes Arnesen Moe Røisland og
Kjelsen og Espen
og Tonje Elisabeth
til Trude Løes Arnesen Christer Af Geijerstam
Kristiansen til Monica Christian Brandt(07.06.2011)
June Myklebust Øyen Kjelsen (25.05.2011) (31.05.2011)
(20.05.2011)
Gamle Hellvikvei 21 Andel av Kringsjåve- Kirkeåsveien 6 (Gnr
11, bnr 54) er overien 22 (Gnr 29, bnr
(Gnr 1, bnr 266) er
Andel av Gnr 6, bnr
solgt for kr 7.500.000 693) er overdradd fra dradd fra Dagny Sjølie
282 er overdradd fra
til Torhild Jørgensen
Bjørn Hermann Fjell- fra Kari Sogn til Ketil Asta Rydal til AnneJohansen (25.05.2011) Lise Rydal og Øystein og Eilert Sjølie
berg til Anne Karin
(07.06.2011)
Rydal (01.06.2011)
Fjellberg (20.05.2011)
Kåres vei 21 A (Gnr 2,
bnr 1682, seksjon 2) er Nedre Movei 27 (Gnr Sproveien 88 (Gnr
Bjørnemyr Terrasse
26, bnr 227) er
solgt for kr 2.190.000 4, bnr 358) er over1 D (Gnr 1, bnr 480,
dradd for kr 4.200.000 overdradd fra Knut
fra Ketil Johansen
seksjon 1) er overfra Brita Waale til Rolf Einar Lundqvist til
dradd fra Torill Ripel til Ingrid Hansen
Knut Erik Lundqvist
Peter Klaveness og
til Lars Erik Ripel og og Bendik Gjevjon
(07.06.2011)
Katharina Klaveness
(26.05.2011)
Jan Alexander Ripel
(01.06.2011)
(23.05.2011)
Reineveien 47 (Gnr
Kåres vei 21 A (Gnr
Gnr 1, bnr 162 er solgt 25, bnr 332) er solgt
2, bnr 1682, seksjon
Andel av Bjørnemyr
for kr 1.947.595 fra
for kr 1.100.000 fra
1) er solgt for kr
Terrasse 1 D (Gnr
Bjørn Pettersen til Jan Tor Einar Sørensen og
3.790.000 fra Ketil
1, bnr 480, seksjon
Hanne Kristine SøJohansen til Elisabeth Lothe Eriksen og Si1) er overdradd for
grid Gro Bøe Eriksen rensen til Coral Lucia
Sanneland og Espen
kr 1.200.000 fra Jan
Calderon (07.06.2011)
(06.06.2011)
Drønnen Nicolaysen
Alexander Ripel
(26.05.2011)
til Lars Erik Ripel
Tyristubben 8 (Gnr 2, Skogveien 16 (Gnr 4,
(23.05.2011)
Kåres vei 21 B (Gnr 2, bnr 1147) er solgt for bnr 753, seksjon 3) er
solgt for kr 1.900.000
bnr 1683, seksjon 2) er kr 7.000.000 fra MiGneisveien 8 (Gnr
solgt for kr 2.490.000 loslav Polak til Birthe fra Haikel Ben Nasr
27, bnr 151) er solgt
Ezzeddini og Hege
Gaasø og De Vries
fra Ketil Johansen
for kr 2.900.000 fra
Dalen til Mette Kleive
Jean-Bobér Roosetil Eirik Danielsen
Nina Strøm Evensen
(07.06.2011)
boom (06.06.2011)
til Tor Einar Sørensen (26.05.2011)
og Hanne Kristine SøTrollveien 44 (Gnr 5,
Kåres vei 21 B (Gnr 2, Håkonskastet 9 B
rensen (23.05.2011)
bnr 167) er solgt for kr
bnr 1683, seksjon 1) er (Gnr 1, bnr 796,
2.950.000 fra Guri Brit
solgt for kr 3.455.000 seksjon 13) er solgt
Andel av Sjølies vei
Vethe til Ralf Engelfor kr 3.550.000 fra
fra Ketil Johansen
20 (Gnr 6, bnr 321)
Eli Christine Evensen mann og Inke Engeltil Mari Todnem og
er overdradd fra
og Snorre Forsland til mann (07.06.2011)
Eirik Maus til Ingvill Geir Magne Solli
Arne Skistad og Ulla
(26.05.2011)
Gjerdrum Maus
Tangenveien 121
Møllegaard Skistad
(23.05.2011)
(Gnr 2, bnr 1025,
Overdragelsen omfat- Kåres vei 21 C (Gnr 2, (06.06.2011)
seksjon 41) er solgt
ter også andel av Gnr bnr 787, seksjon 2) er
solgt for kr 2.190.000 Blomsterveien 17 (Gnr for kr 2.550.000 fra
6, Bnr 159
Gerd Othilie Kris4, bnr 211, seksjon
fra Ketil Johansen til
tiansen til Anna Karin
Torgerd Johansson
for kr 2.820.000 fra
Bo Klokt Eiendom
as til Torhild Søberg
og Stein Karlsen
(20.05.2011)

Eikåsveien 46 (Gnr 1,
bnr 828, seksjon 10) er
overdradd fra Reidun
Olsson til Tove Olsson
Frydenberg og Ture
Olsson (25.05.2011)

Gaarder (26.05.2011)

Freij og Helge Nerås
(07.06.2011)
Ringveien 33 (Gnr 1,
bnr 194) er overdradd
fra Gunnar Sørum til
May Grethe Sørum,
Britt Gun Sortdal
og Gro June Sørum
(08.06.2011)
Overdragelsen omfatter også Ringveien 39
(Gnr 1, bnr 261)
Kjelleråssvingen 13
(Gnr 23, bnr 63) er
solgt for kr 160.000
fra Paulsen Arne og
Odd Leif Paulsen til
Tone Lisbeth Karlsen
(08.06.2011)
Faret 6 (Gnr 2,
bnr 1068, seksjon
105) er solgt for kr
2.185.000 fra Anne
Gunn Brustuen Engen
til Silje Lund Vang
(08.06.2011)
Blåbærstien 2 F (Gnr
2, bnr 1122, seksjon
17) er solgt for kr
2.500.000 fra Karen
Marie Thune-Larsen
til Hilde Birgitte Olsen
(08.06.2011)
Andel av Skoklefald
Terrasse 44 (Gnr 2,
bnr 1353) er overdradd fra Vigdis Berge
til Svein Skappel
Thorsrud, Guri Berge
og Kjetil Berge
(10.06.2011)
Andel av Skoklefald
Terrasse 44 (Gnr 2,
bnr 1353) er overdradd
fra Guri Berge og
Kjetil Berge til Svein
Skappel Thorsrud
(10.06.2011)
Reineveien 10 (Gnr
25, bnr 419) er solgt
for kr 3.100.000 fra
Per Solberg og Borgny
Solberg til Christine
Tellefsen (14.06.2011)
Gnr 2, bnr 808 er
solgt for kr 1.030.000
fra Hedvig Cecilie
Wright Lund til Ingrid
Kristine Løvstad og
Geir Ole Øverby
(15.06.2011)
Furuholtet 70 (Gnr 23,
bnr 104) er solgt for
kr 4.150.000 fra Lars
Tore Siewert til Hege
Johansen Tjernshau-

Solåsveien 19 A (Gnr
1, bnr 151, seksjon
2) er solgt for kr
4.325.000 fra Anders
Høglund og Finn
Georg Philipps til
Øystein Ole Krüger
(24.06.2011)
Reineveien 53 (Gnr
25, bnr 322) er solgt
for kr 2.150.000 fra
Are André Kvaal til
Ann Kristin Gullie
(27.06.2011)
Hellaveien 197 (Gnr
28, bnr 199) er solgt
for kr 2.100.000 fra
Inger Gallardo og
Tove Marit Grønhovd Røineslien til
Ann-Elisabeth Lerdal
(28.06.2011)

Solstadveien 3 (Gnr
30, bnr 272) er solgt
for kr 8.300.000
fra Lasse Haugane
og Bente Merethe
Haugane til Trygve
Bruno Thøgersen og
Wenche Andreassen
(05.07.2011)
Bjørnemyr Terrasse
13 C (Gnr 1, bnr 480,
seksjon 32) er solgt
for kr 2.400.000 fra
Rune Sigfred Hagenes
til Martin Fierro
Norberg og Christine
Grøndahl Steffensen
(05.07.2011)
Marikloppa 50 C
(Gnr 29, bnr 913,
seksjon 30) er solgt
for kr 2.900.000 fra

Bo Klokt Eiendom as
til Line Strømnæss
og Johan Sillrén
(05.07.2011)
Furuholtet 41 (Gnr 23,
bnr 88, seksjon 61) er
solgt for kr 2.300.000
fra Reidun Valde og
Gunnar Ragnar Valde
til Jeanette Syvertsen
(05.07.2011)
Munkefaret 17 (Gnr
2, bnr 1122, seksjon
119) er solgt for kr
2.300.000 fra Margret
Rinden til Morten
Steen (05.07.2011)
Tangenveien 198 (Gnr
2, bnr 568) er solgt
for kr 3.080.000 fra
Tage André Constantine Lithorim til
Melodi Kovacevic
og Marko Kovacevic
(05.07.2011)
Bomansvikveien 52
(Gnr 13, bnr 46) er
solgt for kr 2.250.000
fra Lillian Merethe
Eilertsen til Alexander
Rønningsdalen Flaata
(05.07.2011)
Alvernlia 83 (Gnr 30,
bnr 230, seksjon 7) er
solgt for kr 2.850.000
fra Stig Ove Hagen
og Toril Gulbjørnrudbråten til Vilde
Østerud Flodda og
Matthieu Aemisegger
(05.07.2011)
Bergliveien 6 (Gnr
9, bnr 193) er solgt
for kr 2.250.000 fra
Einar Aleksandersen
til Oddrun Valestrand
og Lasse Halvorsen
Valdal (06.07.2011)
Nygårdsvingen 6 (Gnr
23, bnr 43) er overdradd for kr 2.150.000
fra Ragnar Lundby til
Berit Sørensen Lundby og Odd Lundby
(06.07.2011)
Nedre Movei 38 (Gnr
4, bnr 26) er solgt
for kr 7.500.000 fra
Kirsten Naverud til
Espen Krogstad og
Kjersti Hansen Krogstad (06.07.2011)
Tryggvangveien 11
(Gnr 28, bnr 247) er
solgt for kr 1.200.000
fra Hilde Randeris
Lundberg og Bent

Randeris Hansen
til Siri Lin Stang
(07.07.2011)

Skokleheia 21 (Gnr
2, bnr 1536) er solgt
for kr 4.700.000 fra
Heidi Tannum Holth
Blåbærstien 10 A (Gnr til Wilhelm Valler
2, bnr 1122, seksjon
og Tine Richardsen
60) er solgt for kr
(18.07.2011)
2.200.000 fra Nina
Hansen til Anne PetBjørnemyrsvingen 18
tersen (07.07.2011)
(Gnr 1, bnr 489) er
solgt for kr 4.475.000
Kirkeåsveien 6 (Gnr
fra Johan Petter
11, bnr 54) er solgt
Haugen til Håkon
for kr 2.200.000 fra
Vogt og Lene Bonsak
Torhild Jørgensen og (19.07.2011)
Eilert Sjølie til KnutArne Lie og Gro Lie
Håkonskastet 9 C (Gnr
(07.07.2011)
1, bnr 796, seksjon
21) er solgt for kr
Andel av Bergliveien 3.100.000 fra Kerstin
13 (Gnr 9, bnr 146) er Birgitta Ölmerud til
solgt for kr 775.000
Roar Johansen og
fra Siri Lill Von Der
Ellen Johansen
Fehr Thowsen til Jan (19.07.2011)
Terje Von Der Fehr
Thowsen (07.07.2011) Øvreveien 40 (Gnr
2, bnr 1269) er solgt
Vestoppfaret 9 A (Gnr for kr 7.350.000 fra
4, bnr 607) er solgt for Inger Erland Tuv
kr 2.700.000 fra Kari og Stein Ødegård
Hofft og Nils Ragnar til Linda Netland og
Hofft til Maria-Pascale Hans Åke Søderstrøm
Waegeneire og Helge (19.07.2011)
Bjertnæs (11.07.2011)
Willy Thoresens vei
Humlesekkveien 58
33 (Gnr 5, bnr 133) er
(Gnr 25, bnr 175) er
solgt for kr 5.360.000
solgt for kr 6.000.000 fra Wenche Andreasfra Per Håvard Fleisje sen og Trygve Bruno
til Hege Marthinussen Thøgersen til Erik
og Lars Oswald Dahl Sebastian Vik og Anne
(11.07.2011)
Margrethe Mølstad
Moe (19.07.2011)
Solnedgangen 15 (Gnr
4, bnr 412) er solgt
Reineveien 49 (Gnr
for kr 5.600.000 fra
25, bnr 333) er solgt
Hans Martin Bernfor kr 2.525.000
tsen til Sigrun Eggen fra Hege Johansen
Fredriksson og Bo
Tjernshaugen til
Jörgen Fredriksson
Angele Nijimbere og
(12.07.2011)
Francois Ngendabanka
(20.07.2011)
Reineveien 30 (Gnr
25, bnr 425) er solgt
Kløverveien 5 A (Gnr
for kr 3.180.000 fra
4, bnr 276, seksjon
Birthe Gaasø til John 14) er solgt for kr
Idar Vildåsen og Ylva 3.800.000 fra Arne
Skovik (12.07.2011)
Skistad til Silje Helen
Krabbe og Carl Niklas
Storebakken 25 (Gnr Nilsson (20.07.2011)
7, bnr 93) er solgt for
kr 1.925.000 fra Kor- Blåbærstien 3 C (Gnr
nelia Stensdal til Tarje 2, bnr 1122, seksjon
Aslesen (14.07.2011) 10) er solgt for kr
3.250.000 fra Per Saxe
Blåbærstien 27 A (Gnr til Arnt Even Hustad
2, bnr 1123, seksjon
og Andreas Juelsen
26) er solgt for kr
(20.07.2011)
3.950.000 fra Viktoria
Spook-Fintl og Ketil
Karl Pedersens vei 35
German Spook-Fintl
(Gnr 14, bnr 13) er
til Jørgen Olsen
overdradd fra Hans
og Silvia Thorud
Martinius Hofseth
(18.07.2011)
til Kari Nørbech og
Per Hans Hofseth
(21.07.2011)

Andel av Karl Pedersens vei 35 (Gnr 14,
bnr 13) er overdradd
for kr 325.000 fra Per
Hans Hofseth til Kari
Nørbech (21.07.2011)
Andel av Gnr 25,
bnr 66 er overdradd
fra Heming Molstad
til Margit Synnøve
Brekke (21.07.2011)
Trollkleiva 11 (Gnr 2,
bnr 370) er overdradd fra Stein Viktor
Herleik Frisch til Aase
Frisch, Stein Jacob Frisch, Susanne Frisch,
Sverre Heum Frisch,
Herman Martin Frisch
og Christian Inge
Frisch (21.07.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr
336
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, Bnr
284

Eiendomsoverdragelser

Andel av Furuholtet
50 (Gnr 23, bnr 105)
er overdradd fra Liv
Marikloppa 58 D (Gnr Synnøve Kleiven
til Trygve Kleiven
29, bnr 913, seksjon
(28.06.2011)
18) er solgt for kr
2.650.000 fra Robin
Reineveien 71 (Gnr
Bernt-Hugo Nordin
25, bnr 318) er solgt
og Hanna Kristina
Christiansson til André for kr 2.100.000 fra
Christine Tellefsen til
Wuttke (16.06.2011)
Stefan Anders RoegMarikloppa 50 D (Gnr ner (29.06.2011)
29, bnr 913, seksjon
Bergerveien 20 (Gnr
29) er solgt for kr
1, bnr 271) er solgt
2.900.000 fra Bo
for kr 3.850.000
Klokt Eiendom as til
fra Svein Kristian
Lars-Christian Strålberg og Merethe Osiris Hovind og Vibecke
Kjølberg (17.06.2011) Elizabeth Hovind til
Britta Wendelmuth og
Storebakken 21 (Gnr Markus Artur Naue
7, bnr 56) er solgt for (29.06.2011)
kr 2.600.000 fra Lillan
Sjøkvist Krohn til Tor- Bergerveien 16 (Gnr
geir Rye Malm og Mia 1, bnr 972) er solgt
Hartley (17.06.2011) for kr 4.900.000 fra
Svein Kristian Hovind
og Vibecke ElizaAndel av Tømmerbakke vei 26 (Gnr 30, beth Hovind til Gry
bnr 191) er overdradd Anita Langsæter og
fra Bente Kari Rustad Hans-Jørgen Slotvik
til Rolf Håkon Rustad (01.07.2011)
(23.06.2011)
Labråteveien 2 (Gnr
Bergstubben 16
25, bnr 234) er solgt
(Gnr 28, bnr 124) er
for kr 3.100.000 fra
overdradd fra Karin
Margaretha Madsstuen Borghild Haugan til
Grethe Tordis Lendl
til Mette Elisabeth
og Jack Olsen Lendl
Madsstuen og Bjørn
(04.07.2011)
Eivind Madsstuen
(23.06.2011)
Marikloppa 60 D (Gnr
29, bnr 913, seksjon
Blåbærstien 3 D
14) er solgt for kr
(Gnr 2, bnr 1122,
2.450.000 fra Trude
seksjon 11) er solgt
Christin Eklund, Arild
for kr 3.175.000 fra
Hellerud og Trond
Eva Cecilie Foss til
Hellerud til JeanØrjan Bjørnevik og
ette Lundell og Roy
Hege Birgitte Olsen
Sæther (05.07.2011)
(24.06.2011)
gen og Ronny Iversen
(16.06.2011)

Andel av Trollkleiva
11 (Gnr 2, bnr 370) er
solgt for kr 1.960.000
fra Aase Frisch,Stein
Jacob Frisch,Sverre
Heum Frisch, Herman
Martin Frisch og
Christian Inge Frisch
til Susanne Frisch
(21.07.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr
336
Salget omfatter også
andel av Gnr 2, Bnr
284
Øvre Movei 30 A
(Gnr 2, bnr 1077,
seksjon 1) er solgt for
kr 4.000.000 fra Elin
Anne-Marie Furnes og
Roar Furnes til Bjørne
Brekke og Elisabeth Andrea Smeby
(22.07.2011)
Tangen Terrasse 2 C
(Gnr 4, bnr 227) er
solgt for kr 5.450.000
fra Linda Netland og
Hans Åke Søderstrøm
til Mette Helen Bjørge
og Peter Aleksander
Müller (26.07.2011)
Kilde: Statens kartverk
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Fra trykk til nettavis
Heading
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Returadresse:

Nesodden Velforbund
Postboks 127
1451 Nesoddtangen

Fra trykk til nettavis:
Fellesvelets avis’ trykkutgave
blir nå lagt ned av 2 hovedgrunner:
Den ene grunnen er økonomien.
Velavisen har i mange år vært
NVFs store pengesluk, men avisen
har allikevel fått lov til å leve fordi
den har vært det aller viktigste informasjonsorganet vårt.
Styret har i flere år jobbet med å
kutte ned på de største utgiftene,
og prøvd å være en så tett og velorganisert administrasjon som
mulig, for at så mange penger
som mulig skal gå uavkortet ut til
medlemsvelene våre. Nå er det kun
avisen som trekker de store kostnadene og på årsmøtet i år ble det
altså besluttet at trykkutgaven legges ned til fordel for en splitter ny
og oppdatert nettavis.
Den andre grunnen er at vi i nettavisen kommer tettere på aktuelle
begivenheter og har muligheten
til å legge ut aktuelle saker mye
raskere, og dermed også være
mere oppdatert på det som skjer.
Vi trenger ikke ta hensyn til stofffrister og utgivelsesdatoer. Det
betyr at nettavisen blir mere oppdatert og aktuell enn trykkutgaven.

Annonser:
Vi ønsker å ta med oss våre faste
og trofaste annonsører over på nett
og vil tilby dem en solid pakke
med god synlighet, tydelighet og
bedre brukervennlighet. Det vi bl.a
kan gjøre nå, som ikke har vært
mulig på tykk, er jo å lage linker
direkte til annonsørens nettsted
evt. lage linker til kartoppføring
med adresse osv.
Vi beholder prisene som før, men
de vil bli omarbeidet til å gjelde
tidsrom (uke, måned, år el.) isteden
for antall innrykk.

- aktuelle artikler
- fortløpende oppdateringer på
eiendomsoverdragelser,
+ interessante og aktuelle
artikler, fra tidligere aviser, som
f.eks: Artikkel fra Velavisen nr
3/10 om Ekstremværets påvirking
på lokalmiljøet og Artikken i
Velavis nr 4710 som handler om
Oksval som tok tak i sine egne
private veier.
Og selvfølgelig - NYE SAKER:
- Vann og kloakksaken på Blylaget - Tidligere formann i
Blylaget vel, Harald Opsand forteller om den lange veien for å få
Hva med de som ikke har tilgang dette på plass.
til internett?
- Bekjempelse av ugresset
NVF vil prøve å få et samarbeid
Parkslirekne - informasjon om
med Frivillighetssentralen, Bibhvordan man kan bekjempe
lioteket, og/eller Servicekontoret
denne hageplanten eller
hos kommunen, slik at vi kan hen- “hagerømlingen”, som sprer seg
viser de som ikke har internett til å og fortrenger naturlig vegetasjon.
lese avisen der, eller få hjelp til å - og mye, mye mer...
skrivet ut artiklene fra nettavisen.
Vi håper du fortsatt vil følge oss på
vår nye nettavis. Du kan allerede
Dette vil du finne i den nye nett- gå inn der nå og finne masse informasjon!
avisen vår:
- alle de kjente elementene vi har
VELKOMMEN OG GOD
hatt tidligere:
FORNØYELSE!
- medlemsoversikt

Dette var siste trykkutgave av
Fellesvelets avis.
Fra nå av vil den være en ren nettavis.
Følg oss videre på

www.fellesveletsavis.no

