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Fra velforbundet

hjelp til vern
av biomangfold
kommer på velnett

L

okal utbygging og reguleringsvedtak må ha en biologisk kartlegging i bunn
som kan ivareta
spesielle naturtyper, arter
og habitater (naturlig tilholdssted for en dyreart).
I mange saker er det
utbyggingsinteressene og
behovet for utvikling som
vinner fram på bekostning
av naturen.
Det er viktig å kunne ha vekst i et
området uten å ødelegge eller vesentlig

svekke naturomgivelsene. I den grad en
mer helhetlig tenkning rundt regulering
av arealer og praksis i byggesaker kan
bidra til å ivareta de
lokalenaturtypene
og artsmangfoldet
så er det viktig at
strukturer etableres.
Artsmangfoldet er
del av fellerarven og
er en stor verdi i seg
selv. Dette er verdier nærmiljøbevegelsen gjennom lokale velforeninger kan

«Utfordringen er
og styrke artsvern
gjennom å endre
tankegang og
rutiner.»

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

Styret i Nesodden Velforbund 2008–2009
Merete Halvari Rinde
Berger vel
Hovdens vei 7
1450 Nesoddtangen
tlf: 66 91 10 00
mobil: 911 46 134
epost: merete-halvari.
rinde@telenor.com
Ellen Larsen
søndre blåbærstien
sameie
Blåbærstien 35 B
1450 Nesoddtangen
mobil: 959 40 266
epost: ellen@translators.no
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Ida Grjotheim
Ellingstadåsen vel
Granåsveien 12
1458 Fjellstrand
tlf: 674 17 067
mobil: 944 00 504
epost: ida@grjotheim.no

Odd-Petter Fylling
solbergskogen vel
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen
tlf: 66 91 30 92
mobil: 411 42 020
epost: odd@to-be.no

Knut Næsje,
Ursvik vel
Ullerneien 55
0381 Oslo
mobil: 901 53 369
epost: knnaesje@online.no

Tony Sheehan
søndre blåbærstien
sameie
Blåbærstien 35 D
1450 Nesoddtangen
mobil: 95 91 99 31
epost: sheehan@online.no

f

Søgnhild Østvold
sjøstrand vel
Sjøstrandkroken 6
1450 Nesoddtangen
mobil: 922 92 266
epost: sognhild.ostvold@
nordea.com

Sekretariat:
Nesodden
Velforbund
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen
tlf. 906 71 449
epost:
nesodden.velf@c2i.net
Bankgiro: 1720 07 06781

være med å ta vare på. i samarbeid ,med
fagmiljøer og politisk ledelse må det
være mulig å lage standarder og tiltaksplaner. Utfordringen er å styrle artsvarn
opg biologisk mangfold gjennom å endre
tankegang og rutiner i reguleringssaker
og større byggesaker.
Vi arbeider med et forslag til opplegg
og struktur for formidling av dette. Det
vil ligge på www.velnett.no og ha linker
og opplegg som lokale vel kan ta i bruk.
Miljøgruppa i Nesodden velforbund ved
Knut Waagsaas
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Forsiden
viser leder i Bjørnemye
vel Ingvild Falkenberg
Udahl, og velstyrekollega Siri Hatland i deres
velrike. I veien bak de to
kvinnene ønsker velet å
stimulere til økt lek i gata.
Striper til ballspill og annen lek skal males opp.
Les mer om dette velet på
side 12 og 13.

Søk støtte til velprosjektet

G

jennom Nærmiljøfondet har
Norges Velforbund mulighet
til å gi direkte økonomisk
støtte til sine medlemmer.
Det gjelder vel å merke bare foreninger
– ikke enkeltpersoner.
Fondet styres av et fondsstyre, som
er valgt av landsmøtet. Det skal blant
annet
* innvilge eller avslå søknader om støtte
til små og store prosjekter i nærmiljøet
* bestemme størrelsen på den støtte som
skal innvilges
* offentliggjøre liste over prosjekter som
er innvilget støtte.
Statuttene forutsetter minimum 30 prosent annen finansiering/egenkapital/ege-

ninnsats i prosjekter hvor søknadsbeløpet
er større enn 10.000 kroner. Det kan søkes
på lavere beløp uten krav til egenkapital,
og søknad skal leveres med prosjekt/aktivitetsbeskrivelse og budsjett.
Det understrekes videre at prosjektene må være til beste for nærmiljøet
der medlemsforeningen har sitt virkefelt. Det være seg en etablering eller
fornyelse/forbedring av noe. Derimot vil
søknader hvor rene driftsoppgaver med
løpende kostnader inngår i søknadsgrunnlaget ikke bli innvilget.
Fondsstyret har registrert den betydelige underbalanse mellom den sum som
foreligger til fordeling, og den potensielle
søkermasse på i overkant av 9.000 foreninger. Konsekvensen av dette misforhold

er at man vil legge seg på en «bred tildeling» som betyr at mindre og realistiske
prosjekter vil bli prioritert. Fondsstyret
vil understøtte Norges Velforbunds satsinger i arbeidet med å stimulere flest
mulig velforeninger til å bruke velnett.no,
samt å støtte prosjekter hvor formål er
å lage lokale TV program som eventuelt
kan brukes i Frikanalen – som starter opp
høsten 2008.
De medlemsforeninger som innvilges
støtte etter den nevnte 30 prosent-regelen, må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport etter gjennomføringen av
prosjektet. Rapporten skal også kunne
offentliggjøres.
Se velnett.no for fondets
statutter og nærmeste frist.

Fra kommunen

Fra Norges Velforbund:

Foreningen kan få jushjelp

N

orges Velforbund har en juridisk tjeneste for medlemmene sine. Høyesterettsadvokat
Per Sandvik i Kluge Advokatfirma DA og Velforbundet har en avtale
som fungerer tilfredsstillende. Han vil
imidlertid komme inn på en rekke punkter som kan gjøre arbeidet enda lettere
og mer fruktbart for begge parter, forteller han i et intervju på velnett.no.
Der rettes søkelyset på fordelene en
juridisk uttalelse gir, ikke minst forståelsen av at mye kan løses med en uttalelse
i seg selv – uten at det ender opp med
en rettssak.
– Det er veldig viktig at spørsmålene i
brevene fra velforeningene er formulert
slik at vi får den beste mulighet til å gi en
uttalelse. Det svikter litt på den fronten,
påpeker Sandvik.
– Hvis for eksempel et vel mener at de
har en bestemt rett etter kontrakt, er det
en selvfølge at kontrakten legges ved.
Det nytter ikke bare å opplyse om retten.
Vi må lese igjennom og se hele sammenhengen i kontrakten. Det er også viktig
å legge ved bilder og kart av terreng hvis
det er et poeng i saken. I det hele tatt
– mest mulig lettlest, informativt og
stillet med klare spørsmål. Vi har veldig
begrenset tid på vår første uttalelse.
Som kjent er ikke dette en full bistand,
som lett ville koste fra 10.000 til 15.000

kroner, understreker Sandvik.
Enkle saker kan gis hurtige og konkrete
svar. Men hvis det viser seg at det er en
større og tyngre sak som må utredes i et
større perspektiv, vil man få tilbake en
kort oversikt over hovedreglene og bli
henvist videre til advokat på vanlig måte.
De fleste sakene i velsammenheng stopper
etter at man har fått en
uttalelse, hvilket tyder på
at velet har fått det ønskede svaret. Men ofte får vi
høre, selv om velet står
sterkt og det er fornuftig
å gå videre, at det er vanskelig for en forening å gå til sak fordi det
er ressurskrevende og dyrt. Usikkerheten
om hvorvidt de kan vinne uten saksomkostninger er én ting, en annen er
at de kan vinne både i første og annen
instans, men fortsatt tape i Høyesterett.
Spørsmålet blir da – er det noen hensikt i
en uttalelse? Er den noe som helst verdt?
– Vær oppmerksom på at de fleste
saker ikke fører til rettssak, sier han.
– For det første er det viktig å tenke på
at et vel ikke bare skal betale ut i det blå
hvis det kommer et krav fra en kommune eller utbygger. Men da må de vite
hvor de står i saken. Samtidig viser det
seg at en kommune ofte gir seg hvis de
ser at en velforening har fått en juridisk

betenkning fra en advokat. Bare at man
viser at man har tatt kontakt med advokat kan være nok.
Hvis noen krever noe av en velforening,
så er det i det hele tatt viktig at velet vet
hva som skal svares. De må vite om de har
rett til å nekte å betale eller ikke.
– I slike sammenhenger er det den andre part
som avgjør om det blir
en rettssak eller ikke, og
det er som regel verre
å gå til rettssak mot et
vel når man ser at velet
har gode kort på hånden
og en advokat i ryggen.
Det er ganske enkelt en stor verdi i å
vite hvor man står. Derfor er en juridisk
uttalelse viktig. Etter min mening må
det være en meget stor fordel å være
medlem av Norges Velforbund.
En privatsak kan bli en velforeningssak for eksempel hvis en kommune krever deg for eiendomsskatt. Har de rett til
det eller ikke? Hvorfor da gå til hver sin
advokat og betale f.eks. 10.000 kroner?
Det beste er at velet tar opp saken og får
en samlet uttalelse. I slike tilfeller kan en
privat sak tas opp som en velforeningssak, sier Per Sandvik.
Egenandel ved slik juridisk vurdering
er 1.250 kroner.
Kilde: velnett.no

«Det er ressurskrevende og dyrt
for en forening å
gå til sak.»
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Annonser

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

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene:
Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag

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

Vi hjelper deg
med alle typer
el-installasjon!

07-23

(man–lør)
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P

å årets representantskapsmøte i
Nesodden Velforbund (se referat
på side 8–9) holdt kvinnen bak
hagefirmaet solfang.no, Jeanette Grønli, et foredrag om iberiasnegler.
Da kom det fram at enkelte steder
på Nesodden har de ikke sett denne
sneglen, mens til andre steder har den
kommet for fullt.
Velforbundet ønsker derfor å kartlegge forekomstene av iberiaskogsneglen
på Nesodden.
Derfor ber vi deg sende en mail eller
ringe velforbundet og fortelle om sneglesituasjonen i ditt vel (nesodden.velf@c2i.
net eller 906 71 449).

Etterlyst: Bygdas
bærebjelker

I

Notiser

E

kelund Seniorsenter sliter økonomisk. Det til tross for minimale kostnader og et stort antall frivillige. Nestleder Einar
Endresen opplyser at de i lang tid har
prøvd å komme i tale med Nesodden
kommune, men uten resultat.
– Inntektene fra utleie dekker knapt
de daglige kostnadene til å drive senteret, og langt mindre investeringer til
nødvendig oppgradering og fornyelse,
forteller han.
– Styret i Ekelund Seniorsenter har i
brev og møter beskrevet den økonomiske situasjonen for eieren, som er kommunens kulturavdeling, og som benytter
Ekelund fem dager i uken uten å betale
noe husleie, fortsetter han.
De er fortvilet over at kommunen
ikke gir tilbakemelding om økonomisk
forutsigbarhet for drift eller fremtidig
fornyelse. Styret i stiftelsen Ekelund
Seniorsenter ser seg nødt til si opp sin
avtale med kommunen dersom ikke en
ny avtale tegnes snart.
– Alle som kjenner og bruker Ekelund
vet hva stedet betyr daglig for et stort
antall seniorer, og det er beklagelig at
Nesodden kommune ikke forstår dette,
konkluderer Endresen.

E
?

Vanskelig for eke Iberiaskogsnegle
lunderne
i ditt område?

forrige utgave av velavisen etterlyste
vi lokalsamfunnenes nøkkelpersoner. Og vi har fått inn forslag! Det
har dessverre ikke lyktes å komme i kontakt med dem ennå.
Vi vil gjerne presentere disse grunnsteinene i lokalsamfunnet og tar imot
flere forslag på mennesker av den typen
som alltid stiller. Har dere en sånn i
din beboerforening? En som på en eller
annen måte tar et ekstraordinært ansvar
for fellesskapet. Gi Velavisen et tips
om vedkommende da vel! (nesodden.
velf@c2i.net eller 906 71 449)

Savner du
velavisen i din
postkasse?
Ring Follo distribusjonsservice

66 91 07 54 / 915 56 964

Dame skjenket 116 år gammelt maleri til Hellviktangen

F

ra Stiftelsen Hellviktangen, hvor
Velforbundet er representert i styret, fortelles det om ordnet økonomi og et velfungerende styre.
– Vi leter med lys og lykte etter midler
i alle mulige legater og fond for å få mer
til vedlikehold av stedet, forteller Karin
Wiger, som er denne representanten.
Bakgrunnen for det er at komunnen
ikke bidrar med midler og at huset faller
mellom to stoler når det gjelder midler fra
fylke og stat. Det er kommunen som eier
bygningen og altså stiftelsen som driver
stedet. De har nylig malt stabburet.
– Vi har også kjøpt inn ei klokke til å
henge i klokketårnet, og vi har store planer
når vi får montert den opp, avslører hun
og etterlyser flere hender.
– Hellviktangen Venner ønsker seg aktive medlemmer, som har lyst til å gjøre en
liten innsats for stedet. Interesserte kan
henvende seg på telefon 66 91 54 74/
412 86 459 til Kari Arctander eller på mail
til kari.arctander@hellviktangen.com, inviterer Wiger.
Bente Westergaard gjør lykke med sin

økologiske restaurant, og nylig skjedde
noe spesielt og hyggelig: Reidun Peters,
som var med sin far til Hellviktangen den
gang det var feriehjem for bakersvenner,

forærte stiftelsen et maleri.
Faren kjøpte bildet på en auksjon, og det
har i mange år stått i Reidun Peters’ kjeller.
Nylig var hun og mannen på Hellviktangen
for å overrekke maleriet som viser daværende Hellviktangen gård, med hovedhus,
stabbur og anneks, slik det framsto i 1892.
Det skal snart utstyres med en plakett og
henges opp i restaurantens serveringsrom.
Til venstre: Reidun Peters med maleriet. Under
er et glimt fra overrekkelsen: (f.v.) velforbundets dame i styret Karin Wiger, Reidun Peters’
mann, Reidun Peters, Hellviktangen-redder Roseanne Næshagen og Kari Arctander.
Begge foto: Kari Arctander
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Annonser

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

Jeg ønsker
Fellesvelets Avis’
lesere en god sommer!

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

64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

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

www.hannibal.no

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

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

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

Alværntoppen
Sameie
48 medlemmer
Leder: Helga S.
Skånland
tlf. 66 96 03 81
Alværn vel
Stiftet 26.7.1950
60 medlemmer
Leder: Kai Irgens
tlf. 928 00 890
Velhuset i Alværnbukta
leies ut til foreninger og
private arrangementer.
Ring 975 10 204
Berger vel
Stiftet 21.7.1929
82 medlemmer
Leder: Trond Romstad
tlf: 66 91 22 48
Bergheim I sameie
Stiftet 1986
50 medlemmer
Leder: Jo Stensvold
tlf. 932 06 921
Bergheim II sameie
Stiftet 1999
49 medlemmer
Leder: Kjetil Johan
Olsen
tlf. 66 91 92 92
Bjørgan vel
Stiftet 18.9.1995
4 medlemmer
Leder: Vibeke Fogstad
tlf. 66 91 32 55
Bjørnelia vel
Stiftet 1.1.1968
Fyller 40 år i år!

61 medlemmer
Leder: Marianne
Ellingstad
tlf. 936 34 139

Blylaget vel
Stiftet 1.1.1916
93 medlemmer
Leder: Lars Grimsgaard
tlf. 66 91 14 99
Bomansvik vel
Stiftet 21.6.1914
99 medlemmer
Leder: Jan Erik
Høgåsen
tlf. 916 92 969
Dalbo vel
Stiftet 24.6.1928
Fyller 80 år i år!

85 medlemmer
Leder: Kaare Skallerud
tlf. 915 12 333
Ellingstadåsen vel
Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer
Ny leder: Ida Grjotheim
tlf. 944 00 504
Fagerstrand vel
Stiftet 1.8.1918
Fyller 90 år i år!

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

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer
Ny leder: Ingvild
Falkenberg Udahl
tlf. 900 48 125

Fjordvangen vel
Stiftet 16.10.1923

Bjørneskrenten vel
Stiftet april 1987
78 medlemmer
Ny leder: Fredrik
Gervad
tlf. 66 91 14 54

Flaskebæks vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer
Leder: Ivar Reinvang
tlf. 971 62 910
www.flaskebekk.no

Fyller 85 år i år!

124 medlemmer
Leder: Kjell Grundvold
tlf. 66 91 44 20

Hasle/Fundingrud
veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer
Leder: Morten AnkerNilssen
tlf. 480 02 343
Hellvikskog vel
Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer
Leder: Bjørn Busk
tlf. 986 30 196
Helvik vel
Stiftet 1.6.1912
134 medlemmer
Leder: Kristian
Trosdahl
tlf. 464 10 141
www.helvikvel.org

Solbakken vel
Stiftet 14.6.1946
10 medlemmer
Leder: Bjørn-Åge
Johnsen
tlf. 67 90 45 00
Solbergskogen
velforening
Stiftet 18.8.1935
70 medlemmer
Leder: Odd-Petter
Fylling
tlf. 66 91 30 91
Solåsen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer
Leder: Kjersti W. Væge
tlf. 66 91 97 17

Nesoddtangen vel
Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer
Leder: Kari Ø. Holøs
tlf. 66 91 69 19

Spro vel
Stiftet 17.8.1947
70 medlemmer
Leder: Kenneth
Pettersen
tlf. 922 96 048

Nordstrand vel
Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer
Leder: Lise
Gunbjørnsen
tlf. 66 91 82 48

Svestad vel
Stiftet 5.7.1926
96 medlemmer
Leder: Marion
Thoresen
tlf. 915 93 504

Oksval vel
Stiftet 18.7.1904
189 medlemmer
Leder: Vivi Rastum
tlf. 66 96 01 01

Søndre Blåbærstien
sameie
Stiftet 1986
135 medlemmer
Leder: Frode Paulsen
tlf. 66 91 29 35

Rudstrand og
Presteskjær vel
Stiftet 13.4.1944
11 medlemmer
Leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57
Sjøstrand vel
Stiftet 16.8.1917
63 medlemmer
Ny leder: Bård Hauki
tlf. 928 50 005
Skogen Vest
huseierforening
Stiftet 23.4.1987
102 medlemmer
Ny leder: Marit
Fredriksen Løkholm
tlf. 920 47 479

Torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
Fyller 75 år i år!

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

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

Foreningenes kontaktinformasjon

Nesodden Velforbunds 36 medlemsforeninger
representerer 3 195 husstander på Nesodden

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

Referat fra årsmøtet 14. mai 2008
Av Lian Kirksæther
Årsmøtet for Nesodden
Velforbund foregikk 14.
mai 2008 i samfunnshuset
på Tangen
Følgende medlemmer var
representert:
Bjørnelia vel
Bjørnemyr vel
Hasle/Fundingrudveien vel
Ursvik vel
Rudstrand og Presteskjær vel
Solbakken vel
Ellingstadåsen vel
Bomannsvik vel og
Sjøstrand vel.
Følgende politikere var
representert:
Mai Bjørke og
Harald Tronvik (H)
Live Fagereng og
Geir Christensen (RV)
Følgende æresmedlemmer
var representert:
Jorun Møller
og Karin Wiger.
Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning for 2007
3. Regnskap 2007
4. Budsjett 2008
5. Kontingent
6. Leder orienterer
7. Nesodden Velforbunds
avis
8. Valg.
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1.
Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent,
og leder erklærte møtet for
åpnet.
2.
Årsberetning for 2007.
Nestleder Freddie Røed leste
årsberetningen, som ble godkjent.
3.
Regnskap 2007.
Regnskapet ble godkjent
med et overskudd på kr
61.842,-.
4.
Budsjett 2008.
Budsjettet ble godkjent med
balanse.
5.
Kontingenten ble vedtatt uforandret
Kr 50,- pr. enkeltmedlem.
6.
Leder orienterer.
Nesodden velforbund har
mottatt 25.000,- for drift og
50.000 til veilys og trafikksikkerhetstiltak for 4. året
på rad. Velforbundet hadde
håpet på å motta et større
beløp.
Karin Wiger og Terje Foss
har gjort en veldig bra innsats som Velforbundets
representanter i Stiftelsen
Hellviktangen.

Odd-Petter Fylling har oppgradert Velforbundets websider, og lagt til flere linker.
Kommunen har påtatt seg
å hjelpe til med fjerning av
piggtråd. Dette har vi tatt
opp flere ganger, men har
fått liten respons fra velene.
I 2007 hadde Nesodden velforbund befaring på Torvik
og Spro vel.
Velforbundet har arbeidet
med vann, som er en verdifull ressurs på Nesodden.
Formann refererte til brev
sendt ordføreren i januar.
Kommuneplanens arealdel
ble påbegynt i slutten av
2007 og sendt kommunen i
januar i år.
Velforbundet har søkt etter
ressurspersoner de vet bor i
velområdene, og har allerede
knyttet til seg noen. For å få
større kompetanse på ulike
områder er dette nødvendig.
Velforbundet har i 2007 dannet en miljøgruppe.
De har fylt opp sandkasser,
sendt ut byggemeldinger og
har sendt brev til ordføreren
om vann og avløp.
7.
Nesodden Velforbunds avis.
Avisen går med underskudd
og koster velet mye, men

avisen er viktig siden den
er velets ansikt utad. Som
nevnt tidligere har velet
kun hatt to utsendelser det
siste året til utenbys boende.
Dette er på bakgrunn av at
hytteeierne som regel er på
Nesodden fra vår til høst.
Det har vært få klager på
dette.
8 Valg.
Etter årsmøtet består styret
i Nesodden Velforbund av
følgende medlemmer:
Merete H. Rinde,
Berger vel
Ellen Larsen, Søndre
Blåbærstien Sameie
Ida Grjotheim,
Ellingstadåsen vel
Odd-Petter Fylling,
Solbergskogen vel
Tony Sheehan, Søndre
Blåbærstien Sameie
Søgnhild Østervold,
Sjøstrand vel
Knut Nesje, Ursvik vel
På grunn av at valgkomiteen
ikke hadde klart å finne
aktuelle personer til å stille
som formann og nestformann, har styret fått fullmakt til å velge dette senere.
Årsmøtet avsluttet kl. 19:15.
Etter årsmøtet ble det
holdt et foredrag om iberiasneglen av Jeanette
Grønli.

Denne side ser du glimt
fra representantskapsmøtet og blomsteroverrekkelsene.
Foto: Lian Kirksæther

Årets representantskapsmøte

Motstående side: Deler
av det gamle styret:
(f.v.) Freddie Røed, Ellen
Larsen, Merethe Halvari
Rinde, Eva Jantunen,
Ida Grjotheim, Per Otto
Svendsen og Thomas
Hartung.
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Annonser

REDSKAPSBODER
I REISVERK
HØY KVALITET

Peter 10m² – bare 19.750 kroner

www.sommerbutikken.no
Telefon 66 91 73 20

Best pris
raskest salg
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

1450 Nesoddtangen

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

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

din
lokale
elektriker
ønsker sine kunder
god sommer!

478 82 010

Av Gjermund Kolltveit
Grønne familier og grønne
borettslag er et ledd i den norske oppfølgingen av Agenda
21. Ulike tiltak er etablert i
regi av kommuner og organisasjoner. Et eksempel er kampanjen «Grønne borettslag» i
bydel Sagene i Oslo, som har
definert følgende hovedmål:
• Mindre forbruk av råvarer
• Lavere energiforbruk
• Redusert utslipp av miljøskadelige stoffer
• Mindre avfall (redusere
avfallsmengden, sortere og
kompostere)
• Ta vare på naturen
Hvert borettslag må selv
finne ut hvor de kan starte

med tiltak ut fra sine materielle og økonomiske muligheter,
og hva beboerne selv ønsker
å prioritere. Grønne familier
påvirker holdninger til naturen og til kostholdet.
Etter en pilotperiode finnes det nå et nettverk av ca.
40 «grønne borettslag» rundt
om i landet. Grønn hverdag
(tidl. Miljøheimevernet) kan
være behjelpelig med å oppgi
kontaktpersoner. Norges
boligbyggelags landsforbund
(NBBL) deler hvert år ut
en pris til det borettslaget
som har gjort mest for å bli
mer miljøvennlige i løpet av
foregående år. De ga i 1995
ut heftet Grønne borettslag.
Idéhefte for mer miljøvennlige
boligområder.

«Texasbyen» i Haugesund er
løst organisert som en samling
grønne familier. Det startet
opp i 1998. Blant tiltakene de
grønne familiene driver med
er hjemmekompostering, byttedager, felles kjøkkenhage og
eget møtested med bibliotek.
Satsningen handler både om
rene miljøtiltak og sosiale aktiviteter. I år 2000 var Nesodden
Velforbund på besøk i Texasbyen
for å høre om arbeidet.
Velavisen vil komme tilbake til temaet grønne familier,
med nærmere beskrivelser
av aktivitetene i Texasbyen i
Haugesund.
Kilder:
gronnhverdag.no
www.bydel-sagene.oslo.kommune.no
www.mamut.net/texasbyen

Nytt fra foreningene
Fra Bomansvik vel rapporteres det at sankthans i år skal
feires lørdag den 21. juni fra kl
18 på festplassen ved Saga.
– Vi har disponible utegriller,
slik at de som ønsker skal få
grille, lover velleder Jan Erik
Høgåsen.
– Vi har musikkanlegg og
håper at noen også tar med seg
instrumenter. Kanskje vi får til
noe allsang? Dette er en god
gammel tradisjon som styret
håper skal fortsette med mulighet til å treffe naboene under
uformelle og hyggelige former.
Da går vanligvis praten løst og
lett. Kanskje man løser et verdensproblem eller to? Kanskje
kommer det fram en idé som
nærmiljøet kan ha nytte av.
Alle er hjertelig velkomne, sier
Høgåsen generøst.
På Bomansvik er de ellers
opptatt at kloakken fortsatt
renner rett ut i sjøen. – Dette
er helt ulovlig. Som leder i velet
er jeg opptatt av hvilke planer
kommunen har for dette, sier
Høgåsen som ber velavisa ta
opp saken.

Og det skal vi prøve å gjøre!
Solbakken vel kan fortelle
om vanlige aktiviteter som
generalforsamling og den årlige
dugnad for vedlikehold av vei,
grøfter, veikanter og lignende.
Fjellstrand har nettopp
gjennomført en stor dugnad på
stranda. Resultatet ble en stor
oppgradering av stranda.
Ellers er velleder Aase Regine
Nordby og hennes kollegaer i
velstyret opptatt av den planlagte utbyggingen i Skoleveien.
De vil verne sitt naturskjønne Nyborg-område med den
romantiske svermestien og den
vakre flora og fauna.
Fra Dalbo meldes det om
stor jubileumsfest den 28.
juni (de fyller nemlig 80 år i
år), svømmestevne og grillfest 19.juli. Den tradisjonelle
dugnaden er unnagjort med
god oppslutning fra medlemmene. Den lille velstranda er
nå stelt og klar for sommerens innrykk

Nytt nettsted er blant nyhetene fra Helvik Vel: www.helvikvel.org. Dette er de i ferd med
å fylle med stoff.
– Foreløpig finner man her
praktiske opplysninger som
navn på styremedlemmer,
adresser, vedtekter, referat
fra siste årsmøte og så videre,
informerer velets leder Kristian
Trosdahl.
– Videre har vi lagt ut et
hefte om Helvik Vels første 50
år – første gang utgitt i 1962.
Kanskje kan vi fylle opp med
de siste 50 års historie ved 100årsjubileet i 2012? undrer han
og etterlyser bilder fra livet på
Hellvik til å legge ut på hjemmesiden. Det kan være naturbilder, bilder fra arbeid og fritid,
sommer som vinter. Både nye
og gamle bilder velkomne. Etter
hvert kan det bli et bildegalleri
som gir tidsbilder til glede både
for vår egen og senere generasjoner. Bildene kan sendes
til: formann@helvikvel.org
De beste bildene blir belønnet med bokpremie når det
går mot jul.

Årsrapporten: Det er viktig at Velforbundet har riktig
data om hvem som sitter i
styrer i de ulike velene.
Så det er fint om skjema
som ble sendt etter årsmøtet fylles ut og returneres så
raskt som mulig enten på
mail til nesodden.vel@c2i.net
eller via post til Nesodden
Velforbund, Mårbakken 38,
1450 Nesoddtangen.
Søknad om midler til veilys/trafikksikringstiltak.
Beløpet det kan søkes på er
50 prosent, og øverste grense
er på kr 12.500,- pr. medlem/
forening pr år.
Søknad kan sendes på mail:
nesodden.vel@c2i.net eller pr
post til Nesodden Velforbund,
Mårbakken
38,
1450
Nesoddtangen.

Foreningsnotiser

G

Grønne familier og borettslag Husk:

Veidekksmateriell
fra
Franzefoss skal bestilles hos
Torstein Bakmand tlf. 66 91
28 53 eller mobil 94 21 03
78. Franzefoss har gjort avtale
med Torstein Bakmand om
dette.
Husk også:
• å melde fra til sekretariatet
om adresseforendring. (Vi
får mange aviser i retur.)
• å sørge for synlig husnummer! (Neste gang kan det
være du som trenger hjelp,
og av og til kan det være
minutter som skiller mellom liv og død.) Dette gjelder selvsagt også veinavn.
• å sende alle endringer i
styrets sammensetning til
sekretariatet slik at velavisen og Velforbundet har riktige navn.
Spørsmål vedrørende søknad
om midler til veilys/trafikksikringstiltak kan rettes til
Knut Næsje på mail:
knnaesje@online.no.

f
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Portrettet: Bjørnemyr vel

Et vel å vende
tilbake til
Rundt en sving og opp en bakke – der finner du Bjørnemyr
vel. Svinger du opp vis-à-vis innkjørselen til Sunnaas sykehus
og tar første vei til venstre, er du straks i Bjørnemyrsvingen
som etterhvert fører deg til starten av Bjørnemyr terrasse.

Av Gjermund Kolltveit
Og som Bjørnelia vel, som velavisen
besøkte i forrige utgave, er Bjørnemyr vels
beboere i ferd med å bli yngre. Et generasjonsskifte foregår nemlig også her.
Et eksempel er velleder Ingvild
Falkenberg Udahl, som sammen med
styremedlem Siri Hatland viser oss
rundt i området. Udahl tok over barndomshjemmet sitt for et par år siden.
– Det er flere som har valgt å flytte
hjem. Noen har overtatt foreldrehjemmet, andre har kjøpt et hus i nabolaget,
forteller Udahl. Likevel er hovedvekten
av innbyggerne eldre og av de opprinnelige.
Velkollega Hatland flyttet inn helt
uten lokal bakgrunn for to år siden og er
med å bringe dette samfunnet, med sine
omtrent 60 eneboliger, tilbake til starten
på begynnelsen av 1970-tallet.
– Vi vil gjenskape det miljøet som var
før og få barna tilbake i gata, og jobber
med å legge til rette for det. Det er trygt
for barn å leke i gata her, forteller de to.
Velet har planer om å stimulere til
gatelek ved å male opp linjer for ballspill
og leker på asfalten. Skilt med «barn
leker» vil de også få satt opp snart.
Asfalten er også åsted for velets kommende gatefest.
– Den blir en forsinket feiring av vårt
35-årsjubileum som var i fjor.
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Ellers har benker vært et satsingsområde de siste årene. Nå venter seks–sju
benker rundt i området – hvorav to
som er nye av året – på den som vil nyte
utsikt og hvile.
De har hittil fått stå i fred for tagging
og ødeleggelser. Det har også velets luk-

suriøse oppslagstavle med glassvindu
fått lov til.
Av andre satsingsområder kan vi
nevne tretynning mot fjordutsikten og
veien, og ikke minst det å følge med i
planene for et bokollektiv for rusmisbrukere som er planlagt i nærheten.
– En institusjon for folk med rusproblemer skal komme i dumpa ved skytebanetomta. Det er en sak vi følger godt
med på, forteller Udahl.
Nettopp skytebanetomta var forresten
grunnen til at det tok litt tid å bygge ut
den skarpeste del av Bjørnemyrsvingen.
Den grenser nemlig til denne skytebanen på andre siden av veien i forhold til
Rehabsenteret rett sør for Varden. Først
rundt 1975 kunne området bygges ut.
Velklassikere som vei og gatelys hører
ikke med på Bjørnemyrs arbeidsliste.
Veien er nemlig kommunal med sine
tilhørende lys.
– En oppgave beboerne vil vi skal jobbe
mer med er sneglejakt. Etter en felles
innsats mot iberiasneglen har det blitt
mye mindre av den her, forteller Udahl
og Hatland.
Blant velets nyere saker er invitasjonen fra Alværn:
– Alværn-stranda er nærstrand for de
fleste av våre beboere. Nå har Alværn vel
invitert oss til et samarbeid om denne
badeplassen. Vår egen strand «Bonden»
er veldig bratt og brukes ikke av særlig
mange, forklarer velfolkene.
Tilsynelatende knirkefritt er det
altså dette lille samfunnet av opprinnelige, hjemvendte og nye beboere. Og så
godt som alle er velmedlemmer.

Portrettet: Bjørnemyr vel

Øverst, høyre: I denne flotte oppslagstavla kan etterlysninger og
informasjon henge tørt og fint.
Dermed kan eierne av skilpadden
Knut enkelt og greit etterlyse sin
saktmodige kjæledegge.
Over, høyre: Etter 30–40 år har
tujaer og småbusker rukket å bli
imponerende store.
Hovedbilde: Velleder Ingvild
Falkenberg Udahl, velstyremedlem Siri Hatland og de andre i
Bjørnemyr vel har store planer
for mer moro i veien. Barn skal
få veien tilrettelagt for mer lek,
og alle kan glede seg til gatefest.
Velet kan, som vi ser, snart se
fram til en ny Bjørnemyr-beboer.
Under, venstre: En hårnål av
en sving er Bjørnemyrsvingen. I
øst ligger skogen med Tomåsan
og Jegerhytta. Mot vest: Rema,
Rehabsenteret og Sunnaas sykehus. Sørover går bakken opp til
Bjørnemyr terrasse.
Øvrige tre bilder i midtre spalte:
Rundt Bjørnemyrsvingen er det
rikelig med benker i forskjellig
utforming. Noen er grønnmalte,
og noen bærer velets navn. Her
ligger alt til rette for en spasertur
for den som trenger eller ønsker
pauser underveis.
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Vrange vekster
«Hjelp oss å bli kvitt plan
ten kjempebjørnekjeks!»
Slik lyder oppfordringen
fra kommunen. Den for
oss nye planten er høyst
uønsket – i likhet med flere
fremmedkulturelle vekster.
Av Ellen Lien
Kjempebjørnekjeks er en fremmed
art i Norge og står oppført på Norsk
Svarteliste 2007. Denne planten ønsker
vi å bli kvitt av to grunner: 1) plantesaften er giftig og gir brannskader på
huden, 2) planten sprer seg langs bekker
og veikanter, sånn at andre planter ikke
kan vokse der.
Arten er under spredning i Norge,
og mange kommuner bruker store ressurser på å fjerne den. På Nesodden er
planten til nå funnet på Fagerstrand,
Bomansvik, Berger og Hellvik, men
sannsynligheten for at den også finnes
andre steder er stor. Derfor oppfordres
hageeiere og andre til å følge godt med
i sitt nærmiljø og tipse kommunen om
eventuelle funn av planten.
Kjempebjørnekjeks tilhører skjermplantefamilien Apiaceae og er den største stauden i Europa. Den danner en
rosett av store, finnete blad. Bladfinnene
har langt utdratte tenner i kanten.
Rosetten visner om høsten, men planten overvintrer med knopper øverst på
rotsystemet, like i jordoverflaten. Etter
et par år vokser det opp en kraftig stengel (opptil 10 cm i diameter), og på den
dannes flere stengelblad og et grenet system av skjermer: en svær hovedskjerm omgitt av noe mindre
sideskjermer. Stengelen
kan også ha sidegrener
med skjermer. Ved gode
vekstforhold kan planten bli 5 meter høy og like
bred,
målt fra bladspiss til bladspiss i rosetten.
Ett enkelt blad kan bli 2–3 m langt.
I Norge er kjempebjørnekjeks som
regel lavere (2–4 m) og bladene kortere,
men 1–2 m bladlengde er ikke uvanlig.
Hovedskjermen kan bli opptil 0,8 m bred,
men 0,5 m er vanligere. Nedre del av stengel og bladskaft er ofte rødflekket.

Plantesaften i stengelen til kjempebjørnekjeks inneholder en gift som virker irriterende på huden, og kan sammen med sollys forårsake brannskader i
huden både på mennesker og dyr.
Dette fungerer som en beskyttelse for
planten og bidrar til at den ikke så lett
blir beitet eller skadet.
Metoder for å bekjempe kjempebjørnekjeks er som følger:
Rotkutting Denne metoden er mye
brukt i Danmark, og er ganske effektiv
i forholdsvis glisne og små bestander
der jorda er noenlunde lett å trenge
ned i. Roten kuttes med spade eller tilsvarende redskap under vekstpunktet,
ca. 15 cm under bakken. Den avkuttede planten må etterlates slik at roten
ikke har kontakt med jorda. Planten
visner da som regel i løpet av et par
uker. De gjenstående rottappene vil også
dø. Rotkuttingsbekjempelsen kan gjøres helt fra plantene begynner å spire i
april/mai til like før de begynner å visne
i september, men eldre planter må selvfølgelig tas før de begynner å blomstre,
ca i månedsskiftet juni/juli. Skulle likevel noen blomsterstander springe ut, må
de kuttes av for at det ikke skal dannes
frø. I tillegg bør gjerne stengelen deles
opp. Kuttingen av
blomster-

stengler
må normalt
gjentas
hver tredje
uke. Hvis
noen blomsterstander er begynt
å gå i frukt, må
de tas med i
en tett sekk
og leveres
til forbren-

ning. Bestandene bør oppsøkes minst tre
ganger pr. år. Dette for å få tatt eventuelle etternølere eller planter som ikke ble
kuttet ordentlig av første gang. I tette
bestander kan det være lurt å ta bare de
plantene som skal blomstre samme år,
slik at de mellomstore plantene som ikke
skal blomstre ennå, kan få utkonkurrert
flest mulige av de små. Antakelig tar
det normalt sju til åtte år å utrydde en
bestand ved rotkutting.
Slått Plantene bør slås så nær bakken
som mulig. Slåtten må begynne tidlig, og
gjentas fire ganger i løpet av sesongen
fordi plantene spirer raskt ut igjen for
å danne blomster og frukt. Dessuten er
det viktig å unngå at plantene samler for
mye næring. Antakelig tar det omtrent
to til tre år å ta knekken på de enkelte
plantene på denne måten. Å utrydde en
forekomst vil derfor ta litt lengre tid
enn med de ovennevnte metodene.
Slått egner seg best i store og tette
bestander, samt for forekomster
som er vanskelige å rotkutte pga.
hard bakke. En fordel ved slått er
at man unngår å blottlegge jorda
h e l t

gen av mai for at ikke de store plantene
skal få anledning til å blomstre og formere seg. Den beste tiden er antakelig nokså
nær midten av måneden. Sprøytingen
bør normalt gjentas i juli eller august (må
vurderes). Riktig utført vil dette ta livet
av alle planter som ellers ville frødd seg.
Sprøytingen må gjentas hvert år inntil
bestanden er utryddet, anslagsvis etter
sju–åtte år. Er det allerede begynt å
komme opp stengler, må disse, og eventuelle blomsterstander, kuttes av først.
Sprøyting krever sprøytesertifikat.
Utstyr ved bekjempelse: Tykke arbeidsklær/regnklær, gummistøvler, gummihansker og vernebriller. Bekjempelse bør
ikke skje på solrike dager. Dusj etter
endt arbeidsøkt og vask tøyet. Får du
plantesaft på deg – skyll i rikelig med
rent vann.

du til å fjerne planten i henhold til anbefalingene i teksten ovenfor. Meld uansett
fra til kommunen, slik at vi er orientert
om alle forekomster av planten i kommunen.
Nettsteder med informasjon om
kjempebjørnekjeks:
www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/
article91935-5969.html
www.ski.kommune.no
www2.artsdatabanken.no/faktaark/
faktaark42.pdf
www.bioforsk.no
Ellen Lien er fagansvarlig for plan/miljø i
Nesodden kommune.

Dette bør du gjøre hvis du ser kjempebjørnekjeks:
• Kontakt kommunen ved miljøvernrådgiver Ellen Lien, tlf:
66 96 43 38, e-post: ellen.
lien@nesodden.kommune.no, slik at vi kan
registrere funn og
sette i verk tiltak.
• Hvis planten er
på din egen eiendom, oppfordres

Tema: problemplanter

eller å rote i den, men metoden krever
nitid oppfølging.
Vær oppmerksom på at planten ved
slått kan sette blomst mye lavere, kanskje bare 10–15 cm over bakken, og dermed er mye vanskeligere å oppdage.
Kjemisk bekjempelse Sprøyting av
bladene med glyfosat (Roundup) er den
klart billigste/minst tidkrevende metoden for å bli kvitt kjempebjørnekjeks i
store og tette bestander. Sprøyting med
glyfosat, særlig inntil vassdrag, er imidlertid problematisk fordi stoffet brytes
relativt sakte ned. Et alternativ som
innebærer mindre bruk av sprøytemidler
og i mindre grad vil komme ut i vann, er
å pensle direkte på bladene, eller å kutte
stenglene og påføre konsentrert sprøytemiddel på kuttflaten. Disse metodene er
imidlertid vesentlig mer tidkrevende.
Sprøytingen må, i hvert fall det første året man sprøyter, utføres
innen utgan-

Gjester fra Kaukasus

De gedigne skjermplantene kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
og Tromsøpalme (Heracleum laciniatum)
hører begge naturlig hjemme i fjellområder i Kaukasus og vestlige deler av Asia.
Kjempebjørnekjeks ble innført til Europa
i løpet 1800-tallet som park- og hageplante, markedsført som prydplante.
Den er nå forvillet, og blir ansett å være
en pestart ikke bare i Europa men,
også i USA og Canada. I Norge ble
arten sannsynligvis innført på slutten av 1800-tallet. Den er i dag veletablert på Sør-Østlandet, spesielt i
Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.
Tromsøpalmen, som det kan være
vanskelig å skelne fra kjempebjørnekjeks, kom til landet allerede i
1838, da en engelsk botaniker
hadde med seg frø som han
sådde i Kåfjord i Alta.
Kilder: Miljøkrim nr. 4, 2005,
om innførsel og spredning av
fremmede planter (www.okokrim.no)
og wikipedia.org
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Annonsér i velavisen
Dette betaler du for å nå hele Nesodden,
og mere til, gjennom Fellesvelets Avis:
Helside – 4 300 kr
Halvside – 2 300 kr
Kvartside – 1 300 kr
1/8 side – 800 kr

angen

relast as

skaffer det meste –
har det vesentligste
for håndverkere og selvbyggere
Rådgivende – gunstig – sentralt
Flateby gård, midt mellom Nesodden krk. og Skoklefall kpl.
Tlf. 66 91 09 09 – 66 91 60 60 – Faks. 66 91 60 80
ÅPENT: hverdager 7.00–18.00, lørdag 8.00–14.00
www.tangentrelast.no
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Innvandringen av planter (og dyr) til
Norge startet da isen trakk seg tilbake for
rundt 12.000 år siden. Prosessen foregår
fortsatt, men det går langsomt uten medvirkning fra mennesker. At vi reiser så
mye som vi gjør i dag, gjør at hastigheten
og omfanget på spredningen blir mye
større. Vi tar med oss, bevisst eller ubevisst, nye arter som ikke hører hjemme i
floraen. De fleste nye artene er imidlertid
uproblematiske for økosystemene der de
etablerer seg. Problemene oppstår først
når plantene utkonkurrerer andre arter
og påvirker det biologiske mangfoldet.
Et eksempel er hagelupinen, som er
innført og spredt ved at den er er blitt
sådd ut i veikanter. Den er dominant,
og utvikler tette og store bestander som
ikke har rom for andre arter. En grunn
til at de utkonkurrerer andre arter er at
de tilfører jorda nitrogen, noe som er
uheldig for andre engplanter. I seg selv
kan lupinene være vakre, men det er
beklagelig at de tar over for andre arter,
særlig siden veikantene i dag har blitt et
viktig levested for floraen som tidligere
fantes på slåtteenger og beitemarker
som moderne jordbruk ikke lenger har
plass til.
Kilde: Miljøkrim nr. 4, 2005, om innførsel og spredning av fremmede planter (www.okokrim.no)

Norsk svarteliste 2007

Norsk svarteliste utgis av Artsdatabanken
og er en oversikt over fremmede arter
i Norge, med vurdering av økologiske
konsekvenser for artenes etablering i landet. Den utkom første gang i 2007, og
besto da av 2483 arter. Av disse regnes
217 som risikoarter, det vil si at de kan
ha en negativ påvirking på økosystemer,
stedegne arter eller genetisk mangfold.
Denne gruppen deles igjen inn i tre etter
graden av risiko. 93 arter tilhører høyrisikogruppen.
Kilde: artsdatabanken.no

Kan man ta med seg
planter fra utlandet?

Når vi er på reisefot ute i verden, kan det
være fristende å ta med seg planter eller
frø av planter hjem, kankje for å friske
opp hagen med eksotiske innslag. Men
innførsel av planter og plantemateriale
kan få uønskede konsekvenser, ikke bare
ved at enkelte planter kan være mistilpasset norske økosystemer, men at de
kan bære med seg mikroorganismer og
andre skadekilder. For å begrense mulige
skadevirkninger fra såkalte planteskadegjørere har myndighetene opprettet et

De er vakre i veikanten, men driver
slåtteengenes, veikantenes og
beitemarkenes opprinnelige skjønnheter
bort. Pass opp for den gule vinterkarsen
(over) og de mangefargede lupinene
(under)!

regelverk for hva man kan ta med seg fra
utlandet. Planteskadegjørere er insekter/midder, sopper, bakterier og virus.
Regelverket, som finnes på Mattilsynets
nettsider (mattilsynet.no), angir blant
annet hvor mye en enkeltperson kan ta
med inn til landet (eller importere via
post) uten krav om plantesunnhetssertifikat:
• 10 kg frukt bær og grønnsaker (ikke
poteter)
• 25 stk. avskårne blomster
• 5 potteplanter (planter for innendørs
bruk) innkjøpt i et europeisk land
• 3 kg blomsterløk og blomsterknoller
• 50 porsjonspakninger av frø (ikke frø
av planter som inneholder narkotiske
stoffer)
Stiklinger, avleggere og podekvist i henhold til plantehelseregelverket er å betrakte som planter.
Kilde: www.mattilsynet.no

Les mer om fremmede
og skadelige arter,
biologisk mangfold
og lignende

I det siste har problemene med innføring
av nye og fremmede arter til Norge nådd
allmennhetens interesse. Det finnes mye
tilgjengelig informasjon på nettet, både
fra forvaltende myndigheter, fag- og forskningsmiljøer. Her er et utvalg av nettressurser:
• Sidene til Bioforsk (www.bioforsk.no) er
grundige og informative både for lek og
lærd. Der finner man blant annet omfattende informasjon om bekjempelse av
snegler og oppdaterte varsler om planteskadegjørere.
• Direktoratet for naturforvaltning (www.
dirnat.no) har fyldige informasjonssider
om fremmede arter (Under menyvalget
«Dyr og planter» på forsiden).
• Artsdatabanken (www.artsdatabanken.
no) er en nasjonal kunnskapsbase om
biologisk mangfold. På nettsidene ligger blant annet faktaark over fremmede
arter.
• På Mattilsynets nettsider (www.mattilsynet.no) finner du blant annet regelverk
om smittevernbekjempelse, og om import
og eksport av planter og dyr.
•	Også Økokrim har innførsel av nye plante- og dyrearter som et av sine arbeidsområder. De gir ut tidsskriftet Miljøkrim,
som inneholder aktuelle artikler om
miljøkriminalitet og nye dommer, lover
og forskrifter. Tidsskriftet, som primært
er beregnet på påtalemyndigheten, politiet, oppsynsmenn, kommunene og miljøforvaltningen, ligger ute på Økokrims
nettsider (www.okokrim.no).

Ordførerens
ord n Teknisk sjef
Tema
problemplanter

Våre nye landsplanter
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Vi fører et stort utvalg av gaver,
kjøkkenutstyr, verktøy, maling,
elektroverktøy, kjeler, jernvare,
hageredskap, griller og diverse

alltid gode tilbud
Nesodden

Tangen Nærsenter • Telefon 400 05 954 Åpningstider: man–fred 9–20 Lør 9–18

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

Elsikkerhetsavdelingen

400 04 800!
Elinstallatør på Nesodden gjennom 90 år
Nr 2
juni
2008

18

Tangenveien 199
(Gnr 2, bnr 690)
er solgt for kr
5.700.000 fra Harald Marthinsen
til Funksjonell as
(26.02.2008)
Andel av Skogveien 19 A (Gnr
4, bnr 610) er
overdradd for
kr 1.875.000
fra Bertil Yngve
Knudsen til Elise
Merete Sparre
(26.02.2008)
Skoklefald
terrasse 45 (Gnr 2,
bnr 1370) er solgt
for kr 3.450.000
fra Mette Hauger
Tangen og John
Tangen til Ivar
Simensen og
Eirin Fremstad
(26.02.2008)
Singers vei 15
(Gnr 2, bnr 1229)
er solgt for kr
2.650.000 fra Thor
Åsmund Lande
til Lidia Wanda
Chudecka og Robert Antoni Blejder
(27.02.2008)
Willy Thoresens
vei 5 (Gnr 5, bnr
371) er solgt for
kr 600.000 fra
Marit Elisabeth
Berg Axelsen
og Eli Dines
Axelsen til Tor
Hilmar Årnes
(28.02.2008)
Tangenveien 252
(Gnr 2, bnr 793)
er overdradd fra
Egil Arnstein
Eide til Gunhild
Beate Seland og
Tyra Elise Seland
(28.02.2008)

Enerveien 2 A
(Gnr 2, bnr 1025,
seksjon 66) er
overdradd fra
Hans Levinsen til
Arne Rasmussen
og Turid Rasmussen (28.02.2008)

Lindemannvei
39 (Gnr 30, bnr
434) er solgt for
kr 2.750.000 fra
Alain Malcolm
Ashley Kerr til
Robert Foss
(10.03.2008)

Linneaveien 22
A (Gnr 2, bnr
1025, seksjon
58) er solgt for
kr 3.000.000 fra
Svein Utby til
Michael Bundt
og Anne Lene
Grude Flekkøy
(05.03.2008)

Blåbærstien
28 (Gnr 2, bnr
1123, seksjon
117) er solgt for
kr 2.150.000 fra
Berit Haraldsen
Weidal til Francesco Volpi og
Cathrine Lund
(10.03.2008)

Kvartsveien 46
(Gnr 27, bnr
276) er solgt for
kr 3.100.000 fra
Petter Grimnes
og Annette Cecilie
Grimnes til Anne
Carlsen og Paal
Christian Carlsen
(07.03.2008)

Andel av Selje-veien 3 (Gnr 4, bnr
704, seksjon 2)
er overdradd for
kr 1.125.000 fra
Line Gundersen
til Jan Einar Ulvin
(11.03.2008)

Linneaveien 13 E
(Gnr 2, bnr 1025,
seksjon 9) er solgt
for kr 2.530.000
fra Anne Benedicte Brandt
til Maren Elle
og Øystein Elle
(07.03.2008)
Gnr 7, bnr 75
er overdradd
fra Bjørn Johan Wiger til
Evelyn Wiger
(07.03.2008)
Fjordveien 89
(Gnr 7, bnr 14)
er solgt for kr
525.000 fra
Evelyn Wiger til
Marianne Guldahl Wiger og
Tom Erik Wiger
(07.03.2008)
Salget omfatter
også Gnr 7, bnr 75

Linneaveien 28
D (Gnr 2, bnr
1025, seksjon
26) er solgt for
kr 2.800.000 fra
Yvonne Pedersen og Erling
Mathias Wilson
til Simen Sæter
og Kjersti Rutlin
(12.03.2008)
Gnr 23, bnr 179
er solgt for kr
900.000 fra Karl
Ottar Karlsen
til Aila Boland
Saunes og Audun
Wichmann
(12.03.2008)
Tømmerbakke vei
38 (Gnr 30, bnr
195) er solgt for
kr 3.825.000 fra
Øyvind Aaby Lien
og Kine Johanne
Frostmann Lien til
Rune Landenget
og Siri Prebensen
(17.03.2008)

Mokleiva 10
(Gnr 2, bnr 907,
seksjon 2) er solgt
for kr 3.150.000
fra Amir Iqbal til
Hanne Marthe
Sjøli og Øyvind
Ervesvåg Lervik
(18.03.2008)
Skokleheia 24
(Gnr 2, bnr 1436)
er solgt for kr
4.600.000 fra
Synnøve Gravdal
til Dag Henrik
Flomstad og Gina
Hjort-Larsen
(19.03.2008)
Reineveien 14
(Gnr 25, bnr
420) er solgt for
kr 2.750.000 fra
Roar Arntsen og
Torun Alexandra
Johannessen til
Mari Skoglund
Holthe Haddeland og Andreas
Skoglund Holthe
Haddeland
(19.03.2008)
Movei 5 (Gnr 29,
bnr 299) er solgt
for kr 2.920.000
fra Terje Jacob
Bjerke til Helene
Rydland Rustad
og Petter Rustad
(26.03.2008)
Nygårdsveien
24 (Gnr 23, bnr
88, seksjon 34)
er solgt for kr
1.900.000 fra
Paal Christian
Carlsen og Anne
Carlsen til Elin
Irene Johansen
(26.03.2008)
Andel av Eventyrveien 9 (Gnr
2, bnr 868) er
overdradd for
kr 2.880.000 fra
Erik Bolstad til
Yvonne Krøger
(28.03.2008)

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

25

]
§

26 Rud – store
27 Gjøfjell
28 Granerud
29 Fjell
30 To
31 Sandaker

3

2

5

1
30 31
7
6
8
9
10 11
29
12
16
13
14
28
18 1715
20
19
27

26

4

23
24

Asgerds vei
43 (Gnr 6, bnr
173, seksjon 1)
er solgt for kr
2.825.000 fra
Olav Haug og
Biljana
Trampevska
Haug til Camilla
Hartmann
Johannessen og
Mircel Abdul-Hadi
(28.03.2008)
Andel av Fjordveien 92 (Gnr
7, bnr 27) er
overdradd for
kr 730.500 fra
Bjarke Juhl til
Margrethe Otnem
(28.03.2008)
Bjørnemyr
terrasse 3 A (Gnr
1, bnr 480, seksjon 8) er solgt for
kr 2.525.000 fra
Siri Prebensen til
Matthew Stanley
Kjellin Smith og
Line Kjellin Smith
(31.03.2008)
Øvre Utsiktsvei
51 (Gnr 4, bnr
407) er overdradd
for kr 5.800.000
fra Øivind Knut
Andresen til
Morten Andresen
(31.03.2008)

21
22

Gårdsnumre
på Nesodden
Svestadveien 10
(Gnr 20, bnr 49)
er overdradd fra
Jan Arne Anderdal til Tove
Irene Anderdal
(31.03.2008)

Eiendomsoverdragelser

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

Gnr 5, bnr 375
er solgt for kr
1.100.000 fra
Karen Østgaard og
Henning Johansson til Ursvik
Eiendom as
(31.03.2008)
Andel av Vangkleiva 4 (Gnr
26, bnr 84) er
overdradd for
kr 2.000.000 fra
Stein Schrøder til
Siri Kjersti Bjørhei
(01.04.2008)
Øvreveien 7 A
(Gnr 2, bnr 107)
er overdradd fra
Einar Endresen til
Maylen Endresen
(02.04.2008)
Kløverveien 1
A (Gnr 4, bnr
276, seksjon 24)
er solgt for kr
3.500.000 fra
Eystein Ruud
til Nina Winge
(03.04.2008)
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Nøkkefaret 20 B
(Gnr 2, bnr 1604)
er solgt for kr
4.300.000 fra Siv
Støve og SvenVidar Syversen
til Geir-Aage
Neerbye og Ruth
Gudrun Lothe
(03.04.2008)
Gnr 2, bnr 1608
er solgt for kr
1.200.000 fra Alya
Yasmeen Mohammad til Naseer Akbar (04.04.2008)
Andel av Nedre
Movei 34 (Gnr 4,
bnr 54) er overdradd fra Elsa
Randi Andersen til
Asta Nelly Golden
(04.04.2008)
Overdragelsen
omfatter også Gnr
4, bnr 60
Blåbærstien 27
A (Gnr 2, bnr
1123, seksjon
26) er solgt for
kr 3.400.000 fra
Hanne Cathrine
Ørstavik til Viktoria Spook-Fintl
og Ketil German Spook-Fintl
(07.04.2008)
Blåbærstien
26 (Gnr 2, bnr
1123, seksjon
111) er solgt for
kr 2.200.000 fra
Thomas RieberMohn og Kjersti
Benedikte Ulvik
til Ellen Kjenner Johansen
og Svein Jørgen
Kjenner Johansen
(08.04.2008)
Håkonskastet 11
A (Gnr 1, bnr 781,
seksjon 5) er solgt
for kr 2.600.000

fra Christian
Emil Rustad
Hasle og Nina
Bjerga Vatlum til
Jan-Petter Ruud
(08.04.2008)
Knuts vei 72 (Gnr
2, bnr 778) er
overdradd fra Ivar
Eriksrud til Nora
Beate Eriksrud
(08.04.2008)
Knuts vei 72 (Gnr
2, bnr 778) er
overdradd fra Nora
Beate Eriksrud til
Lars Ivar Eriksrud
og Knut Eriksrud
(08.04.2008)
Kvartsveien 50
(Gnr 27, bnr
269) er solgt for
kr 2.200.000 fra
Gunnleiv Roald
Indahl og Elsa
Anna Indahl til
Tove Ellen Indahl
(10.04.2008)
Hellvikveien 123
(Gnr 1, bnr 957,
seksjon 2) er solgt
for kr 2.195.000
fra Funksjonell
as til Reidun
Ovidia Paulsen
(10.04.2008)
Fjordvangveien
22 (Gnr 1, bnr
66) er overdradd
fra Garder Randi
Johanne Rohde
til Lisbeth Irene
Lindblad, Turid
Solveig Lindblad,
Torgeir Fredrik
Lindblad, Rita
Lindblad Haarstad, Inger-Marie
Gaare, Svein-Erik
Lindblad, Laila
Synøve Kriken,
Torbjørn Johan
Lindblad, Ragnar
Eugen Lindblad
og Trygve Armand Lindblad
(11.04.2008)
Fjordvangveien
22 (Gnr 1, bnr
66) er solgt for
kr 3.025.000 fra
Lisbeth Irene Lindblad, Turid Solveig

Lindblad,Torgeir
Fredrik Lindblad,
Rita Lindblad
Haarstad, IngerMarie Gaare,
Svein-Erik Lindblad, Laila Synøve
Kriken, Torbjørn
Johan Lindblad,
Ragnar Eugen
Lindblad
og Trygve
Armand Lindblad
til Perlen Eiendom
as (11.04.2008)

Overdragelsen
omfatter også Gnr
25, bnr 538)
Overdragelsen
omfatter også
Tajbråtveien 67 A
(Gnr 25, bnr 542)

Snarveien 7 (Gnr
25, bnr 283,
seksjon 3) er
overdradd fra Arild
Johannessen til
Svendsen Johan E
as (11.04.2008)

Tajbråtveien 47
(Gnr 25, bnr 532)
er solgt for kr
845.000 fra Arne
Rosendahl, Harald
Rosendahl, Helga
Karoline Scheidl,
Karin Rosendahl
Evensen og Rosendahl Eiendom as
til Stine Werner
Haga og Jan Eskild
Haga (16.04.2008)

Snarveien 3 (Gnr
25, bnr 283, seksjon 1) er overdradd fra Svendsen Johan E as til
Arild Johannessen
(11.04.2008)
Andel av Gnr
5, bnr 145 er
overdradd fra Edla
Denneche Anderssen til Solveig
Katharina Denneche Loftsgaard
og Gerd Alfhild
Denneche Knight
(14.04.2008))
Overdragelsen
omfatter også Gnr
5, bnr 162)
Overdragelsen
omfatter også Gnr
5, bnr 213
Ekornveien 7 (Gnr
1, bnr 707) er solgt
for kr 4.000.000
fra Jan Skjervheim
og Finn Skjervheim til Tove Vole
og Bjørn Roald
Gundersen
(14.04.2008)
Andel av Tajbråtveien 22 (Gnr 25, bnr
504) er overdradd
fra Lyngvollen
Borettslag til
Skanska Bolig as
(16.04.2008)
Overdragelsen
omfatter også Tajbråtveien 15 (Gnr
25, bnr 537))

Øvreveien 13 (Gnr
2, bnr 1238) er
overdradd for kr
1.100.000 fra Odd
Hjalmar Wiig til
Aud Wiig og Jon
Wiig (16.04.2008)

Faret 5 C (Gnr 2,
bnr 1068, seksjon 40) er overdradd fra Lisbeth
Christina Vidnes
til Susanne Marie
Vidnes og Anette
Helen Vidnes
(17.04.2008)
Andel av Faret
5 C (Gnr 2, bnr
1068, seksjon
40) er solgt for
kr 1.100.000 fra
Susanne Marie
Vidnes til Anette
Helen Vidnes
(17.04.2008)
Skogveien 23
(Gnr 4, bnr 754,
seksjon 3) er solgt
for kr 1.550.000
fra Sille Benedicte
Espeland til Tom
Ståle Engebretsen
(18.04.2008)
Hellvikveien
129 (Gnr 1, bnr
957, seksjon 8)
er solgt for kr
2.195.000 fra
Funksjonell as til
Anders Nedkvitne
(18.04.2008)

Hellvikveien 123
(Gnr 1, bnr 957,
seksjon 1) er solgt
for kr 2.507.000
fra Funksjonell as
til Torstein Osborg
og Anneke Osborg
(18.04.2008)
Hellvikveien 125
(Gnr 1, bnr 957,
seksjon 4) er solgt
for kr 2.195.000
fra Funksjonell as
til Eli Torsrud og
Kenneth Hunskår
(18.04.2008)
Tangensvingen 7
(Gnr 4, bnr 202)
er solgt for kr
2.000.000 fra Alf
Rune Dammyr og
Roger Dammyr
til Astrid Rommetveit og Rune
Kvist Olsen
(21.04.2008)
Andel av Oksval
terrasse 13 C (Gnr
2, bnr 1068, seksjon 34) er overdradd fra Maria
Bugajska til Marek
Bronislaw Bugajski
(22.04.2008)
Hellvikveien 127
(Gnr 1, bnr 957,
seksjon 6) er solgt
for kr 2.195.000
fra Funksjonell
as til Dag Frode
Larsen og Victoria
Catrine Corneliussen (22.04.2008)
Hellvikveien 129
(Gnr 1, bnr 957,
seksjon 7) er solgt
for kr 3.195.000
fra Funksjonell
as til Mari Lindbäck og Magnus Anderssen
(22.04.2008)
Knuts vei 17 (Gnr
2, bnr 655) er
overdradd fra Rolf
John Hansen til
Lars Erik Hansen,
Pål Johnny
Hansen og Wenche
Beathe Sand
(22.04.2008)

Andel av St.
Hansveien 20
(Gnr 7, bnr 86)
er overdradd
fra Inger Karin
Carlsen til Nina
Cecilie Carlsen
(23.04.2008))
Overdragelsen omfatter også andel
av St. Hansveien
24 (Gnr 7, bnr
105)
Andel av Linneaveien 8 (Gnr
4, bnr 234) er
overdradd fra Ellen
Lilleaasen til Per
Biørn Amundsen
(23.04.2008)
Andel av
Bjørnemyr terrasse
19 C (Gnr 1, bnr
480, seksjon 49)
er overdradd fra
Terje Larsbråten til
Christine Hannestad (23.04.2008)

Eiendomsoverdragelser

Kirkeåsveien
16 (Gnr 11, bnr
27) er solgt for
kr 2.320.000 fra
Rolf Skalstad til
Ingrid Anna-Karin Eriksson og
Torstein Alkanger
(03.04.2008)

Tryggvangveien
15 (Gnr 28, bnr
256) er overdradd
fra Anton Marius Haagensen
til Agnes Kristine Haagensen
(23.04.2008))
Overdragelsen
omfatter også e.d.
i Lørenskog kommune
Tosletta 16 (Gnr 1,
bnr 377) er overdradd fra Reidar
Johansen til Svein
Roger Johansen
og Berit Hauglie
(24.04.2008)
Furuholtet 19
(Gnr 23, bnr
88, seksjon
47) er solgt for
kr 1.850.000
fra Mary Petra
Fossbråten til
Inger Marie Visnes
(28.04.2008)
Trollveien 14
(Gnr 5, bnr 229)
er solgt for kr
625.000 fra Parviz
Izadi til Pi Consult
(28.04.2008)
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Annonser

Svein Tyreng AS
maskinentreprenør og rørlegger

avslag på motor med fjernkontroll til nye markiser

)64 93 86 33

Vi løser de fleste
behov for utvendig
og innvendig
solskjerming.
Ta kontakt for uforpliktende befaring.

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

Nesodden
www.tyreng.no

Du skal ha glede av
eiendomsmegleren din.

tlf. 64 91 30 90

Trenger du hjelp til:
Regnskapsføring, lønningsarbeid, utfakturering m.m.?

Autorisert Regnskapsfører
Medlem av NARF

Solveig B. Hagen Regnskap
Blomsterveien 23, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 49 00

Annonsér i
velavisen
Dette betaler du for å nå hele
Nesodden, og mere til, gjennom
Fellesvelets Avis:
Helside – 4 300 kr
Halvside – 2 300 kr
Kvartside – 1 300 kr
1/8 side – 800 kr
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Torneveien 20, 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 10 05 • Faks 66 91 07 01 • Mobil 997 41 317

Bruk
våre gode
annonsører
hilsen
Fellesvelets Avis

Andel av
Bjørnemyr terrasse
21 G (Gnr 1, bnr
480, seksjon 74) er
overdradd fra Tor
Christian Hildan
til Tove Karin
Bruvik Westberg
(05.05.2008)
Bergerveien 96
(Gnr 1, bnr 187)
er overdradd fra
Ulf Søren Ulfwi
til Kjersti Sunde
Ulfwi (05.05.2008)
Bleksliveien 295
(Gnr 29, bnr
742) er solgt for
kr 3.200.000 fra
Petter Rustad
og Helene Rydland Rustad til
Espen Enger og
Lisbeth Marita
Solberg Enger
(07.05.2008)
Tosletta 16 (Gnr 1,
bnr 377) er solgt
for kr 2.200.000
fra Svein Roger
Johansen og Berit
Hauglie til Benny
Kopperud og Erling Mathias Wilson (07.05.2008)
Lyngveien 15 (Gnr
4, bnr 496) er solgt
for kr 2.940.000
fra Turid Oskarsen til Mikkel
Myhre og Hege
Merete Hogstad
(07.05.2008)
Flafjellet 40 (Gnr
25, bnr 288)
er solgt for kr
3.000.000 fra
Flafjellet 40 as til
Fagerstrandskogen Borettslag
(07.05.2008)
Flafjellet 32 A
(Gnr 25, bnr 523)
er solgt for kr
850.000 fra Fritz
Øivind Stenbek

til Fagerstrandskogen Borettslag
(07.05.2008)
Bjørnemyrsvingen
42 (Gnr 1, bnr
501) er solgt for
kr 5.000.000 fra
Nichola Helen
Haugen og Gard
Haugen til Ellen
Johansen og
Roar Johansen
(08.05.2008)
Lilleveien 6 (Gnr
29, bnr 438)
er solgt for kr
2.430.000 fra
Maren Elle og Øystein Elle til Irene
Heum Jacobsen og
Thomas Jacobsen
(08.05.2008)
Lagveien 32 (Gnr
4, bnr 52) er solgt
for kr 10.000.000
fra Sigurd Nikolai
Winge og Nina
Winge til SiriElisabeth Handing
Sand og Thorbjørn
Kenneth Sand
(09.05.2008))
Salget omfatter
også Gnr 4, bnr
144
Linneaveien 13
D (Gnr 2, bnr
1025, seksjon
10) er solgt for
kr 2.000.000 fra
Marit Helene
Midttun til Arne
Lind (09.05.2008)
Hellvikveien 127
(Gnr 1, bnr 957,
seksjon 5) er solgt
for kr 3.195.000
fra Funksjonell
as til Elisabeth
Tennfjord og Frode
Ingar Hardersen
(13.05.2008)
Andel av Gnr
25, bnr 540 er
overdradd for
kr 156.058 fra
Oddbjørg Ragnhild Rønnekleiv
til Anne Kristine
Vågslid Hagen
(15.05.2008)

Linneaveien 11
A (Gnr 2, bnr
1025, seksjon
14) er solgt for
kr 2.650.000
fra René Rita
Joseph Jacquet
til Ifeta Slomic
(16.05.2008)

Engvik og Martin
Hauge Engvik
(26.05.2008))
Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 1, bnr 298)
Overdragelsen
omfatter også e.d.
i Tynset kommune

Knuts vei 17
(Gnr 2, bnr 655)
er solgt for kr
2.700.000 fra Lars
Erik Hansen, Pål
Johnny Hansen
og Wenche Beathe
Sand til Thormod Steinert
(19.05.2008)

Bergerveien 77
(Gnr 1, bnr 215)
er overdradd for kr
2.000.000 fra Connie Marie Alvestad
Moen til Hans
Bjørn Gustafson
og Sidsel Alvestad Gustafson
(26.05.2008)

Tangenveien 37
(Gnr 4, bnr 549)
er solgt for kr
5.600.000 fra
Øystein Bøhler
Svebo til Kristine
Holtet og Sigmund Nordhus
(19.05.2008)

Tangensvingen 9
(Gnr 4, bnr 772)
er solgt for kr
1.900.000 fra Alf
Rune Dammyr og
Roger Dammyr til
Linda Elisabeth
Runesson og Arild
Heen (26.05.2008)

Åsaveien 85 (Gnr
2, bnr 1144)
er solgt for kr
450.000 fra
Marit Elisabeth
Thorvaldsen til
Christine Grandal Jacobsen og
Runar Jacobsen
(21.05.2008)

Reineveien 40
(Gnr 25, bnr 328)
er overdradd fra
Astrid Matre
Hellestuen til
Frode Børnes
(26.05.2008)

Gnr 8, bnr 45
er overdradd fra
Aasta Margrethe
Hodnungseth til
Marianne Hodnungseth Heltzen
og Stein Arthur
Hodnungseth
(21.05.2008)
Nordstrandveien
100 (Gnr 28, bnr
140) er overdradd fra Sten
Bengtson til Inger
Lise Bengtson
(22.05.2008))
Overdragelsen
omfatter også Gnr
28, bnr 271
Andel av Evenstuveien 30 (Gnr
1, bnr 282) er
overdradd fra
Sidsel Hauge
til Knut Hauge

Vinkelveien 24
(Gnr 13, bnr
117) er solgt for
kr 1.900.000 fra
Toini Gulbrandsen
Berg, Tina Depui
Martinsen og
Stian Gulbrandsen
til Lars Arnesen og
Marianne Brodin
(27.05.2008)

Henning Kronstad
(27.05.2008)
Løeshagaveien
26 (Gnr 10, bnr
131) er solgt for
kr 3.800.000 fra
Anine Zapffe til
Kristin Zapffe
og Bjørn Zapffe
(28.05.2008)
Kirkeveien 15 (Gnr
10, bnr 57) er solgt
for kr 4.200.000
fra Kristin Zapffe
og Bjørn Zapffe
til Martin Flateby
og Anine Zapffe
(28.05.2008))
Salget omfatter
også Gnr 10, bnr
66
Fiolveien 16
A (Gnr 2, bnr
1025, seksjon
53) er solgt for
kr 3.350.000
fra Anne Berit
Johansen Iversen
til Thomas Alexander Andersen
(28.05.2008)

Eiendomsoverdragelser

Fiolveien 7 (Gnr
4, bnr 257) er
overdradd fra
Arvid Persilengen
til Eva Persilengen
(30.04.2008)

Eikåsveien 26 (Gnr
1, bnr 828, seksjon
21) er overdradd
fra Gunvor Marie
Agnor til Elisabeth
Agnor Klynderud
og Morten Hammersgård Agnor
(28.05.2008)

Andel av Blåbærstien 19 C (Gnr 2,
bnr 1123, seksjon
2) er overdradd fra
Kari Anlaug Koht
Astad Hanzek til
Damir Hanzek
(27.05.2008)
Skoklekroken
15 (Gnr 2, bnr
1386) er solgt
for kr 3.700.000
fra Rune Johan
Andersson og Nina
Elisabeth Simenstad Andersen til
Vilgunn Krange og

f
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Returadresse:

Nesodden Velforbund
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen

Historien bak

Historien bak ...

Ekelund eldresenter
Til minne om sine foreldre
Hilda og Johan Magnussen,
testamenterte Bjarne
Magnussen den 28. februar
1972 sin eiendom Ekelund
(blant annet) til Nesodden
kommune.
Av Einar Endresen
Det var Magnussens ønske at midlene
i hans bo skulle brukes til reis-ning av
boliger for alderspensjonister, samt at
stedet skulle være et møte-sted. På
denne bakgrunn vedtok kommunen å
opprette Stiftelsen Ekelund Eldresenter
– nå Stiftelsen Ekelund Seniorsenter.
Lions Club Nesodden sammen med
Pensjonistforeningen startet restaureringen i 1975 for å drive et senter for
møtevirksomhet og andre aktivitetsfremmende tiltak for
eldre i Nesodden.
På resten av
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eiendommens grunnareal har Nesodden
kommune lagt forholdene til rette for
bygging av boliger for eldrepensjonister
på Nesodden. Dermed kunne Ekelund
Borettslag stiftes, og det står i dag 40
boliger på området.
Ekelund Seniorsenter er i dag et aktivitetssenter, et møtested hvor det daglig, hver uke mandag til fredag, møtes
20–40 seniorer som deltar i forskjellige aktiviteter lagt opp av aktivitetsleder Anette Yvonne Scott ansatt av
Nesodden kommune, sammen med
Frivillighetssentralen som for øvrig har
sitt kontor i 2 etg. på Ekelund. Et stort
antall frivillige Tordenskjolds soldater
deltar hver uke for å betjene stedet, som
ikke hadde vært mulig å drive uten disse
ildsjelene.
Bygningen Ekelund ble bygget om
for mer enn 20 år siden, og det er nå på
tide å renovere og forbedre. Utleie
til faste leietagere som
Lions, Rotary,

Frivillighetssentralen og Nesodden
Fotterapi, samt periodisk utleie til
arrangementer, konfirmasjon, bryllup
og jubileer, setter nye krav til bruken av
Ekelund. Nytt flott kjøkken med kapasitet for inntil 70 personer ble installert
i 2007.
Styret i stiftelsen – som har representanter fra Lions, Nesodden kommune, Ekelund Borettslag og Nesodden
Pensjonistforening – har utarbeidet planer og et budsjett for innvendig maling,
nye lysarmatur, nytt gulvbelegg og ikke
minst nye møbler til salongen og møterommet – i tillegg til oppgradering av
uteareal foran huset. Brann- og innbruddsalarmsystem mangler foreløpig.
Einar Endresen er nestleder i Stiftelsen Ekelund
Seniorsenter

Dagens brukere av Ekelund-huset (bildet til
venstre) byr på et svært variert utvalg av
aktiviteter. Blant disse er kaffehygge, gym og
revy (bildene under). Foto: Einar Endresen

