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Forsiden
viser et glimt fra Sagafesten på Bomansvik,
med Nesodden gammeldansforening som danser. Per Hopsø (i forgrunnen) er ganske nybakt
Bomansviking.
– På Hitra, hvor jeg er
fra, har de Hopsødager.
Dette er omtrent like
hyggelig, synes han.
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H

Foto: Ann-Turi Ford
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Størrelse og
stand = ditt
ansvar
Postkasser er privat
eiendom. Hver enkelt
husstand har ansvar
for vedlikehold av
sin kasse, men det
er smart å gå sammen om dette. Især
for   den som leverer
posten.
Størrelsen er det
også smart å vurdere
nøye. Ettersom stadig
flere handler på nettet, er det et behov
for mange å få varene
levert helt hjem.
Derfor har Posten
kartlagt størrelsene på
alle landets postkasser
og etablert et postkasseregister. Dermed
kan de fortelle sine
næringskunder nøyaktig hvilke varer som
kan leveres direkte i
postkassen – til fordel
for både avsender og
mottaker.
Posten har dessuten utviklet nye, større
postkasser, som selges
på postkontorene og
på www.posten.no.

Utvidet



frist igjen!

Nå utvides fristen og du kan melde din beboerforenings stativ på konkurransen. Send inn et bilde og gjerne en historisk
beskrivelse og fortell hva som fungerer godt med nettopp
deres stativ.
Bidragene vil bli vurdert av en postkyndig jury.
Leveringsfristen er utvidet til 10. november.
Send deres bidrag til Nesodden Velforbund, Gamle
Bomansvikvei 36, 1450 Nesoddtangen. Eller som epost med
digitalt bilde til: nesodden.velf@c2i.net
Merk konvolutten «Postkassestativ»

re bidrag er kommet inn
i konkurransen om tittelen «Nesoddens fineste
postkassestativ».
Over ser du et fra Bomansvik.
Dette postkassestativet ble i
sin tid satt opp under Hermod
Forslands ledelse med velmedlemmer som medhjelpere. Nylig ble stativet restaurert
på dugnad.
Bildet i midten viser et stativ
som står på Hasle. Marianne
Lyche Lebesbye skriver: I mellom naboene ble det snakket
om hvor forferdelig vi syntes
det gamle, skjeve stålstativet
med plastbølgetak var. Noe
måtte gjøres. Den som leter
finner og materialene er samlet litt her og der. Noe innsats
fra de nærmeste naboene til
det stygge stativet ble det,
men hjernen og arbeidet bak
det hjemmelagde nye stammer mest fra Ragnar Lebesbye
(som ikke vet at jeg, kjerringa
hans, sender inn dette ...).
Lyche Lebesbye forteller
videre at det som fungerer
godt med stativet er den solide konstruksjonen og at det
glir godt inn i miljøet og står
i stil med bygningene rundt.
Dessuten er det en fordel at
det er festet på en platting
som gjør at det ikke blir så
sølete foran kassene.
Beboerne i Krangeveien på
Hasle foretrekker personlige
postkasser. I motsetning til
folket på Solbergskogen hvis
postkassestativ du kan se på
det nederste bildet.
Hvordan er det hos dere?
Send oss et bilde, da vel!

annonser

Trenger du
elektriker?
Jeg ønsker
Fellesvelets Avis’
lesere god høst!

Da bør du ringe telefon

400 04 800!

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

Elinstallatør på Nesodden
gjennom 90 år

www.hannibal.no

Septik/slamsuging
Høytrykkspyling/
TV-kontroll
Rensing av
oljetanker

Du skal ha glede av
eiendomsmegleren din.

Døgnvakt

66 91 82 16

Nor-Mek

Avfallscontainere
Godkjent mottaksanlegg for avfall
Vannfylling av brønn
Fylling og salg av
strøkasser

Importør av marinemotorer, gir og rekvisita

Kløftaveien 94, 1454 Fagerstrand,Tlf 66 91 99 62, faks 66 91 38 38
sales@nor-mek.com • www.nor-mek.com

Vi importerer:
Produksjon av stålkonstruksjoner, leveranse av stålmateriell
IMI marinemotorer 18-60 HK • Dong 1. Marine gir 30–800 HK
Daewoo marine og industrimotorer 16–1000 HK
Guascor marine og industrimotorer 250–1700 HK
Daewoo Industri og marine aggregat 8–600 Kw
JMP Impeler pumper 1–2 1/2 tomme
S-one Sjøte og reparasjonsmuffer 20–1000 mm

66 91 09 30
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Blomsterveien 23, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 49 00

notiser
det

Bygges
opp – og
rives ned

P

å Helvik satte velet i våres opp en ny flott
oppslagstavle. Den nyttige tavla ble satt
opp på bussholdeplass ved titt Inn i forbindelse med vårens dugnad.
– Sørgelig er det nå å se at vandaler har
hoppet på taket av den, synes leder i Helvik vel
Stein Skogli.
Nå ligger tavla stablet som et fange ved bak
bussholdeplassen.
– Synd at en finner det riktig, og ikke minst
morsomt, å ødelegge det fellesskapet har gjort
for et triveligere og penere nærmiljø, kommenterer vellederen.

G

vel-

avisen
er 60 år

HUSK!

v

elavisens aller første utgave kom
ut i 1947.
Utgaven som markerte femtiårsjubileet
for ti år siden (bildet), handlet blant annet
om de seks velene på tuppen av Nesodden
som samarbeidet om å få i stand en kystkultursi, et arbeid som har gått ganske
mange skritt siden den gang.
velene på Sjøstrand, Flaskebekk,
Nesoddtangen, oksval, Ursvik og Hellvik
så for seg informasjonstavler om historie,
geologi, biologi og severdigheter – ikke
ulikt dagens virkelighet på vestsiden– og
forhåpentlig snart østsiden
og fra kommunalt hold den gang fortalte Karl gustav Bringaker om det begynnende arbeidet med en kommunedelplan
for kystsonen.
vi møtte velforbundets æresmedlemmer
rolf Hansen – som fra forrige nummer

årsrapportskjema med årsberetning,
regnskap og referat fra årsmøtet/
generalforsamlingen returneres
til Nesodden velforbund senest
to måneder etter årsmøtet i
din lokale forening.
Søknad om tilskudd til
veilys/trafikksikkerhetstiltak
på inntil 12.500 kroner pr prosjekt
kan sendes hele året.
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Husk også at
veidekksmateriell fra
Franzefoss skal bestilles hos
torstein Bakmand tlf. 66 91 28 53
eller mobil 94 21 03 78. Det er
Franzefoss som har gjort avtale med
torstein Bakmand om dette.

har en egen spalte her i bladet – og
Erling rundstrøm som fortalte om sitt
mangeårige velarbeid som mye handlet
om sand og grus.
I velavisen fra september 1996 kunne
man også lese hva gamle redaktører av
Fellesvelets Avis – Einar Kr. Borge, leif
Kristiansen, Arild Drolsum, rolf Hansen,
leif rødsten og Bjørn Einar vangstein
husket.
I tillegg til dem har Erling lian, ragnvald
A. larsen og Kjell Briseid redigert avisen.
og vi møtte odd Hægh som var formann i Berger vel fram til 1962 og som
hadde mye interessant å fortelle.
gamle utgaver av Fellesvelets Avis finnes på Nesodden bibliotek.

hellviktangen
takker

savner Du
velavisen i Din
PostKasse?

S

tyret i Hellviktangens venner vil få
takke alle som til nå har støttet oss
ved å betale medlemskontingent for
2006 på den giro vi for en tid tilbake
sendte ut. Er det noen som vil støtte oss
og som enda ikke har betalt, så er det
ikke for sent. Alle bidrag, store eller små,
mottas med stor takk.

ring
Follo DIStrIBUSjoNSErvICE

66 91 07 54/915 56 964

5

Er det noen som kunne tenke seg å
gjøre en innsats som styre- eller varamedlem eller stille på dugnad ta gjerne
kontakt med leder Kari Arctander på
telefon 66 91 54 74 / 412 86 459 eller på
kari.arctander@hellviktangen.com
vi vil også oppfordre dere til å gå inn
på Stiftelsen Hellviktangens hjemmeside
på hellviktangen.com
vi opp fordrer alle til et besøk på
Hellviktangen, som er en av Nesoddens
perler.

annonse

Tannlege

CTangen
hristian Gløersen
terrasse 59, 1450 Nesoddtangen
Alle pasienter er hjertelig velkomne
Timebestilling
Telefon

66 91 12 48
Åpningstider:

Telefon 66 91 72 67 • Mobil 952 06 007

Mandag–fredag: 7–13 • Torsdag: 7–12

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

din lokale leverandør siden 1978

•
•
•
•

VI KAN TILBY:
Parafin og fyringsolje
Diesel og smøremidler
til landbruk og industri
Fylling av båter
Diesel til bilen din

VI GIR DEG:
Gode priser og rask levering
Ring oss for ett
uforpliktende tilbud
Telf.: 64 93 92 00
E-post: jaavit@online.no

Tenk deg et flott
supermarked med
stort utvalg hvor du
har frihet til å velge
Nr 3 • sept. 2006

NESODDEN
BOLIGVARME

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 17 80
Åpningtider:
Mandag–fredag 9–19
Lørdag 9–18


Alværntoppen
Sameie

Helvik vel

Stiftet 1.6.1912
136 medlemmer
Leder: Stein Skogli
tlf. 66 96 32 11

Svestad vel

48 medlemmer
Leder: Line Utvik
tlf. 979 71 813

Stiftet 21.6.1914
99 medlemmer
Leder: Freddie Røed
tlf. 66 91 53 57

Alværn vel

Dalbo vel

Nesoddtangen

96 medlemmer
Leder: Øystein Figenschou
Rakkenes
tlf. 66 91 95 45

Stiftet 26.7.1950
60 medlemmer
Leder: Jan Midtgaard
tlf. 66 91 18 47
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

20

år i år!

50 medlemmer
Leder: Inger Høigaard
tlf. 66 96 10 75

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
61 medlemmer
Leder: Stine Svarva
tlf. 66 96 36 86

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer
Leder: Tormod Reppe
tlf. 66 91 23 39

Bjørneskrenten
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vel

Bomansvik vel

Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer
Leder: Kaare M. Skallerud
tlf. 915 12 333
Velet holder dugnad
23. september klokka 11.

Ellingstadåsen
vel

Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer
Leder: Sigmund Hirsch
tlf. 930 55 648

Fagerstrand
vel

Stiftet 1.8.1918
106 medlemmer
Leder: Lars Saunes
tlf. 66 91 50 86

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

Fjordvangen
vel

Stiftet 16.10.1923
124 medlemmer
Ny leder: Bjørn Omsland
tlf. 66 91 75 50

Flaskebæks vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer
Leder: Anne Steinert
tlf. 920 49 990

Hasle/
Fundingrud
veien vel

Stiftet april 1987
78 medlemmer
Leder: Bjørg Bjore
tlf. 66 91 19 54

Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer
Leder: Astrid Løes Hokholt,
tlf. 66 91 70 50

Blylaget vel

Hellvikskog vel

Stiftet 1.1.1916

90

år i år!

93 medlemmer
Leder: Lars Grimsgaard
tlf. 66 91 14 99

Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer
Leder: Bjørn Busk
tlf. 66 91 50 78

Nesodden Velforbunds
36 medlemsforeninger representerer
3 195 husstander på Nesodden

vel

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

Nordstrand
vel

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

Oksval vel

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

Rudstrand og
Presteskjær vel
Stiftet 13.4.1944
11 medlemmer
Leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57

Sjøstrand vel
Stiftet 16.8.1917
63 medlemmer
Leder: Gunnar Walle
tlf. 66 91 48 40

Skogen Vest
huseier
forening

Stiftet 23.4.1987
102 medlemmer
Leder: Roy Ramberg
tlf. 926 82 451

Solbakken vel
Stiftet 14.6.1946

60

år i år!

10 medlemmer
Leder: Bjørn-Åge Johnsen
tlf. 67 90 45 00

Solbergskogen
velforening

Stiftet 18.8.1935
72 medlemmer
Leder: Odd-Petter Fylling
tlf. 66 91 30 91

Solåsen vel

Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer
Leder: Kjersti W. Væge
tlf. 66 91 97 17

Spro vel

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


Stiftet 5.7.1926

80

år i år!

Søndre
Blåbærstien

medlemsfordeler

foreningsviseren

sameie

Stiftet 1986

20

år i år!

135 medlemmer
Leder: Frode Paulsen
tlf. 66 91 29 35

Torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
23 medlemmer
Leder: Pål 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
Leder: Mona Sjøli
tlf. 66 91 07 17

XG

Noen av fordelene
ved å være medlem
i Nesodden
Velforbund:

Ansvarsforsikring

Rimelig veidekksmateriell

Rabatt på

strøsandkasser

Gunstig  ordning
for oppfylling av
strøsand

Tegninger til
lekestativ

Hefte om lover og
regler for
private veier

Svært

lønnsomt
innkjøpssamarbeid
Ta kontakt med
velforbundets
sekretariat
for å høre mer.

Noe på gang?

Takk til de ledere som sender nytt fra
sine foreninger. Vi vil gjerne ha mer slikt
stoff! Vi prøver å kontakte forenings
lederne på epost foran hver utgivelse av
Fellesvelets Avis. (Si ifra dersom dere
ikke mottar epost!) I de tilfellene der
lederen ikke har epost, kan vi kanskje få
bruke eposten til en annen i styret?
Det er svært praktisk dersom endringer
av telefonnummer, leder, antall medlemmer og lignende kan meldes elektronisk
direkte til velavisen: ford@powertech.no

Portrettet: Bomansvik vel

Gammel Vikingfest
Bomansvikingene vet å hygge seg. Hvert år har de stor «Sagafest» på sletta nede ved Bunnefjorden
Av Ann-Turi Ford
elforeningen fyller 100 år om sju år.
Sagafesten har de holdt årlig i minst 70 år,
anslår Bomansvikveteraner.
Velet har veilag, båtforening, bryggehus – hvor
medlemmene kan leie plass – og omtrent halvparten sommer- og helårsbeboere. Og en uvanlig flott
scene fra 1920-tallet som fikk et bakgrunnsbilde
for femti år siden – som i år er pusset opp.
– Vi har ingen større utfordringer for tiden enn
holde tingene ved like, sier velleder Freddie Røed.
– Og vedlikehold av festplassen, deler av kyststien og å hugge unna etterhvert som trær og
busker gror, legger han til. Men forberedelsene til
den store Sagafesten krever sin velleder.
Røed forteller om et sosialt miljø som ikke har

V

1: Leder i Bomansvik vel, Freddie Røed,

opplevd store fysiske endringer de siste femti år.
kunne glede seg over en svært
– Det eneste er vel noen hus som Blåkors har satt
vellykket «Sagafest» denne somopp. Det var forresten stor skepsis da blåkors kom,
meren. Omtrent 300 voksne og
barn fant veien til den tradisjonelle
men den bekymringen helt var ubegrunnet. Vi har
sammenkomsten i strålende vær
hatt veldig godt samarbeid, forteller Røed.
med sosial hygge, spørrekonkurBomansvik har ellers to badestrender med doble
ranse, medbrakt piknik, leker og
toaletter som velet vedlikeholder. Og de sysler med
sang og oppvisning av Nesodden
strøsand, veilys og enkeltprosjekter.
Gammaldansforening.
– I år sto velet og velforbudet sammen for sprenging av en knaus som stakk ut i hovedveien ned til 2. For sin gode innsats med å restaurere
bakgrunnsbildet i velets scenehus
Bomansvik brygge.
ble Erling Cornelius påskjønnet med
Alle som sogner til velvei er automatisk medlem  
blomsterhilsen og stor takk. Cornelius
av veilaget, selv om de ikke er velmedlemmer.
er profesjonell restauratør og arbeider
Men det er det ikke mange som ikke er.
ellers med slike ting på steder som
slottet, kirker og nå, festsalen i
Omtrent hundre prosent er medlemmer av velet
Losjens Stamhus. Nå har han brakt
på Bomansvik.
det flotte maleriet fra 1956 til verdighet. «Jeg har aldri vært borte i slike
plakatfarger» bemerker han etter å
ha retusjert, lagt på ferniss og satt på
ramme.

3: Bernt Koren har hatt hytte på
Bomansvik fra han var født. Han forteller om sin bror som oppe ved scenen fant en mynt fra Hanseatertiden.

2
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7: Dette er Dag og Kirsten Valla.
10: Mye moro for barna bød
Dag Valla er jurist og har løst en
Sagafesten også på. I tillegg til
stor floke for velet: I sin tid kjøpden populære tombolaen, som
te nemlig Bomansvik vel en striArne Isachsen gledet barna
pe jord langs Gamle Bomansvik
med, var det ting som sekkeløp,
vei. Det fantes imidlertid ingen
skattejakt, ballkast, pilkast og
papirer som bekreftet handeluftgeværskyting.
len. Valla tok opp saken på
1980-tallet og tok fatt på et
11. I «Ting og tang-boden» hvor du
omfattende detektivarbeid. For
i følge invitasjonen kan «gjøre et
å gjøre en lang historie kort fikk
kupp for en billig penge» ekspehan til slutt transaksjonen bevist
derte John Estdahl i år som i fjor.
og tinglyst. Dermed eier velet
Han forteller at velet tjener gode
tomtestripa som utgjør siste rest
penger på salget
av Bomansviks «urgård» Loftu.

Alle foto: Ann-Turi Ford

4: Trond Sandmo er vokst opp på
I dag ligger tomta brakk, men
Kavringen. Han var en av fire
Valla synes det er moro at velet
barn som gikk den bratte veien
eier denne 160 meter lange og
opp til skolen: broren, ham
symbolsk viktige eiendommen.
selv og to andre. Han bodde
Hva den skal brukes til vil tiden
på Kavringen fram til 1947, da
vise.
han flyttet til byen. For 19 år
siden kjøpte han hytte og gjorde 8: Bomansvikvenner som hygger
Bomansviking av seg.
seg med picknic er Leif Knardal,
Marit Sehlmann, Svein og
5: Sekretær i styret Jan Erik
Inger-Lise Grøstad og Steinar
Høgåsen med restauratør Erling
Gundersen
Cornelius
9: Erling Cornelius foran bildet han
6: Leif Sandholt var mannen bak
har blåst liv i. Det ble malt av en
kveldens Quiz. De 13 oppfinnreklamemaler for nøyaktig femti
somme spørsmålene dreide seg
år siden i år. Det viser Perleveien
om aktuelle forhold i Bomansvik
18, scenen det selv er en del av
og nærliggende områder og
og festplassen – som opprinnelig
gjorde stor lykke. Her retter
rommet ishus. Fiskebåten A2N
Sandholt – som dessuten er lærer
(Akershus 2 Nesodden) og garn– alle svarene.
tørkestativ ses også.

8

9

10
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Fra sommergjest på Torvvik Anne
Lise Wehn har vi fått sangen om
Torif idrettsforening som stammer fra
en kabaret

Torif-sangen
Tekst: Viktor Borg
Melodi: «Stars and stripes»
Verden har fått fotballdilla,
menneskene de føler fotballkrilla.
Kan du spille fotball? Godt,
behøves ikke mer, forstått.
Og mens ballen går mot målet
høres som harpeklang
publikums jubelsang.
Hele dagen samme skrålet:
Heia og heia gang på gang.
Heia Torif, gå på og vis oss nå
at du eier den rette gnisten.
Spark til motstander’n,
slå’n gul og blå.
Ikke fly sånn rundt og
lek me’n bare sisten.
Refreng:
Heia Torif spill opp og gå på,
vis oss spill som kun du kan prestere.
La H.I.L. og H.I.F. og B.I.F. og B.B.K.,
lære spillet vårt å forstå.
Hvis motstander’n hoster litt høyt
skal vi lære’n at det kan vi ikke tåle.
Vi skal vise vi står for en støyt
og ikke stanse opp før ballen er i målet.
Sjæl har jeg fått en slags sjuke kalt
Tremens Fotballicus.
Jeg drømmer om natta om
fotballkamp imellom hvite mus.
Senga mi er fotballbane, tenk Dem
De, sånn ligger jeg og vrøvler.
Og jeg trådte ikke barnesko, jeg
trådte barne-fotballstøvler.
Og jeg som kun var riksmålsmann
på Katta
tenk Dem jeg er målmann hele
natta.
Og jeg roper «corner», «frispark»,
«straffe», «hands» og ut med
dommer’n.
hele sommer’n
Ref.
Heia Torif spill opp og gå på,
vis oss spill som kun du kan prestere.
La H.I.L. og H.I.F. og B.I.F. og B.B.K.,
lære spillet vårt å forstå.
Hvis motstander’n hoster litt høyt
skal vi lære’n at det kan vi ikke tåle.
Vi skal vise vi står for en støyt
og ikke stanse opp før ballen er i
målet.
Neste sang ble diktet av Bjørnemyr
vels medlemmer i fellesskap på årets
sommerfest 15. juni 2000

Bjørnemyrsang

Da vi kjøpte tomta vår tenkte vi som
givet,
Her et fredfullt sted jeg får og skal
nyte livet.
Tenk hver søndag kunne gå ned til
badestranden
og en herlig dukkert få – man blir jo
helt en annen.
Solbergskogen, Solbergskogen,
du har lurt oss ganske bra.
Solbergskogen, Solbergskogen Ikke
fred en ennda da’.

Mel: Dyrene i Afrika
Velkommen til en utefest
på gata her i svingen
Drikke pils og spise pølser
før vi går i bingen
Oja oja ha ha ha
Oja oja ha ha ha
Drikke pils og spise pølser
før vi går i bingen
Det var et lite vel som var
så dårlig her om dagen
Det hadde b’ynt å krangle litt
og fått så vondt i magen
Oja oja ha ha ha
Derfor er det veldig bra
at noen inviterer oss
til grillfest uti hagen

Å reise dit i krigens tid var nesten til
å gråt’a,
Fjorden ble med miner stengt og tyskern han tok båta.
Robåt, buss og jernbane ble vår reiserute,
ja da var det trivelig sitt landsted ha
der ute.
Solbergskogen, Solbergskogen,
Kom vi til på et slags vis.
Solbergskogen, Solbergskogen,
     Tross alt synger vi din pris.

Vi er nå samlet her i dag,
rundt grillen skal du høre
Og festen har vi laget selv
slik vi er vant å gjøre
Oja oja ha ha ha
Oja oja ha ha ha
Og festen har vi laget selv
slik vi er vant å gjøre

Men krigens tid er nå forbi, vi tar fatt
med glede,
For å stelle pent i stand vårt lille sommerrede.
Vår gartner Bøe skal ha en takk for
han vil oss lære
hvordan våre trær og busker masse
frukt skal bære.
  Solbergskogens, Solbergskogens
  gartner han skal passe på.
  Solbergskogen, Solbergskogen,
  vi til slutt som mønster stå.

Og fruene og mennene
der opp i Bjørnelia
De har så mye å stå i med
omtrent på denne ti’a
Oja oja ha ha ha
Oja oja ha ha ha
De har så mye å stå i med
omtrent på denne ti’a
Det er ei lita Bjørnevise
som vi nå får høre
Om alle folk i svingen her
og alt de har å gjøre
Her bor folk så godt i lag
Samlet er til grill idag
På en vakker junidag
så har vi slikt å føre
Her er en sang Solbergskogen-folket
framførte i sitt 10-årsjubileum 23.
februar 1946. (Forsinket på grunn av
krigen.)

Solbergskogsang
Mel: Gøy på landet
Det er Solbergskogens Vel som
bestemmer rammen
på den festen som i kveld skal hygge
alle sammen.
Her skal det bli gøy og spell – alvor
ei vi enser,
rammen for vår sammenkomst er
uten grenser.
  Kveldens hygge, skal vi trygge,
  sorger er på hylla lagt.
  La oss feste på det beste,
  både fritt og uforsagt.
10

Om festen som vi har i kveld er det
kun en mening,
Den må gjentas meste år – av vår
velforening.
Intet kan oss binde sammen som litt
festlig hygge,
det vil gi oss glede, tro, og samarbeidet trygge.
  Solbergskogen, Solbergskogen,
  Du er mange ønskers mål.
  Solbergskogen, Solbergskogen,
  derfor skal du ha en skål!
Denne sangen er fra et elevstevne 8.
august 1954 for dem som gikk på
det som engang het Alværn skole.
og lå helt nede ved sjøen.

Nesoddsang
Mel Det ligger et land mot den evige
sne Tekst: Ukjent
Det ligger en bygd mellom
fjordene blå
I tidenes morgen det laget seg så
Den løftet seg opp –
den vokste seg frem
og Nesodden måtte
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TEMA: fest og sang

Syng, sank og

g send sanger
Der fotball og skøyteløp foregår
men aller best er det når
Dansen den går en sommernatt
da er vi helt betatt

bli navnet på den
Og fedrene seilte i tidenes gry Så fant de for stormen
bak odden litt ly
I bukter og viker de bygslet seg jord
Og slekt etter slekt gikk
i fedrenes spor

Refreng:
Paradisbukta, vår badestrand
Paradisisk
Barna kan bade på strand med sand
Bølgene slår mot land
Stupetårn finnes og flåte med
er på dette sted
Båtene bauter i aftensol
det dufter av kaprifol

Se Nesoddens vekslende vakre natur med smilende lier, med uveisom ur
l skogene finner du blanke små tjern
med bjerka omkring som det fagreste vern
Med utsyn mot fjorden en stenkirke
står
Den kalte på folket – snart tusinde år
Nå ringer det også fra sør og fra nord
Så klokkene høres fra fjord og til fjord
I Nesoddens skoger - på fjell og i li står Nesoddens ungdom utover på ski
og barnenes jublende flokk følger
med
De lærer å elske sin hjembygd ved det

Sang til Nesodden

Når sommerens sol flammer rik over
land
Da strømmer det byfolk til Nesoddens
strand
De hviler og bader – de seiler og ror
De styrker sin helse ved ramsalte fjord

Melodi: Mellom bakkar og berg,
tekst: Erling Fjørtoft
Som et eventyr stiger av fjorden
et så herlig og skjønt lite land
blant de vakreste steder på jorden
denne bygda nok hevde seg kan

Og folket som fulgte i fedrenes spor
på velstelte gårder de dyrker sin jord
Må Gud signe bygden – dens folk og
dens hjem
så alltid den løftes og vokser seg frem

Her er fred i natur, her er glede
ved å ferdes i skog og på sjø
her er grunnlag for lykke til stede
her vi ønsker å leve å dø
Og hvor finnes slik vår når
den kommer
med sin fuglesang løvsprett og sol
og hvor finner vi maken til sommer
med sin sjøluft og duft av fiol?

Sang til Fjellstrand
Mel.: Daisy Bell
tekst: Nils Lie
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Refreng:
Fjellstrand er stedet jeg fant min venn
venn for livet
Tilbake til deg kommer jeg igjen
selvom jeg bort drar hen
Kjæreste, husker du da vi satt
ved stranden en sommernatt?
Aldri jeg glemmer ditt søte smil
Aldri jeg var i tvil

Og hvor gyller vel sol når den siger
Og ved solefall stråler den med
Vi kan drømme om eventyrriker
og vidunderlig skjønnhet og fred

Fjellstrand på Nesodden hvor vi bor
Fjellstrand, Fjellstrand
Der er det hygge for liten og stor
Fjellstrand ved Oslofjord
Fjellstrand har alt som vi ønsker oss
Også en Fjellstrandfoss
Fjellstrand vi synger for deg en sang
synger den gang på gang

Ja du vet den er steinfylt vår åker
og litt tung er vel bakken iblant
men når solstrimen
heimen vår raker
syns vi livet er herlig og sant

Refreng:
Fjellstrand, Fjellstrand,
du er vårt eget sted
Fjellstrand, Fjellstrand,  
der er det ro og fred
Når sommerens sol seg senker
vi sitter der og tenker:
Blant fjell og dal
fins ei rival
til vårt Fjellstrand, et ideal
Stevneplass har vi som ingen har  
Nyborgjordet
Er det august eller januar
til jordet vi gjerne drar

Og vi elsker den heim som vi eier
om ei slott, men en hytte den er
gjennom livets så vansk’lige veier
finnes hvile og kjærlighet der
Og vår ungdom skal heimbygda
styrke
så den vokser i velstand og makt
Ja Gud signe hvert tiltak og yrke
som om Nesoddens fremtid står
vakt!
11

Nesoddkjerringa
Tekst: Ann-Turi Ford etter Alf Prøysen
Å kjerringa som var fra Berger
hu måtte ha så mange verger
verger, verger –
kjerringa som var fra Berger
Å kjerringa som var fra Fjellstrand
Hu levde i sus og velstand
Å kjerringa som var fra Dalbo
Hu bygde sin egen utedo
Å kjerringa som var fra Alværn
var kjent for å være halvgær’n
Å kjerringa som var fra Fagerstrand
var møkk lei sin gamle ektemann
Å kjerringa som var fra Skoklefall
hu bygde en diger dansesal
Å kjerringa som var fra Jaer
hu likte å gå på bar
Å kjerringa som var fra Hellvik
hu fikk aldri lært seg folkeskikk
Å kjerringa som var fra Flaskebekk
var plutselig en aften borte vekk
Å kjerringa som var fra Bjørnemyr
syns husvasken var no ord’tli styr
Men kjerringa som var fra Tangen
er ikke med i denne sangen
«Bunnefjordsvalsen» har vi fått fra
Wenche Reppe som hørte valsen på
en 78-plate som hennes svigerfar fra
Frøya hadde. Hun husker bare to av
tre vers.

Bunnefjordsvalsen
Bunnefjord ligger så stille
Solen bak åsen går ned,
der høres en grammofon spille
når båtene drager avsted
Fra Tangen og helt ut mot Odden
høres kun sang og musikk.
Ja, her fins ikke svik,
ikke jammer og skrik
her ute ved Bomansvik
Vi møttes en aften ved stranden,
her ut ved den speilblanke fjord,
og vi lovet å elske hinanden
og vi hvisket de kjærligste ord.
Når fyrene smilende blinker
ler månen i stjernenes veld
Vi ror og vi seiler,
vi frir og vi beiler
den deiligste midtsommerkveld

Vil du ha melodien til disse sangene
kan du ta kontakt med Velavisen.

Det sosiale er
svært viktig i et
lokalmiljø. Og
på festene synges det av og til
sanger. Mange
er det som gjennom årene har
diktet sanger til
Nesodden, eller
til sin lille del av
halvøya. På disse
sidene kan du se
hva vi har samlet
hittil.

XG
Har
du en
sang
?
Har ditt vel
eller beboerforeningen diktet
en sang? Har
du supplerende
opplysninger
til sangene vi
gjengir her?
Ta kontakt
med velavisen.
Kanskje vi kan
samle et hefte
med nesoddsanger?
Send til Fellesvelets
Avis i posten
(C/O Ann-Turi Ford,
Hellaveien 66,
1458 Fjellstrand eller
som epost
(ford@powertech.no)

annonser

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT

TLF 66 91 14 22

SELGER BILDER AV:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune
Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Faste
lave
priser
Åpningstider:
09–22
09–20

Telefon 66 91 48 39
Kapellveien 2

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

NESODDEN
parabolSERVICE
TV-service
Parabol/antenneservice
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Evenstuveien 15
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 46 19
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Foreningsnotiser
Greiner

Velstupebrett 1

mellom ledninger?

Tør du ikke fjerne greiner som vokser mellom ledninger
på tomta di? Ta en telefon til Energi 1.
De bistår nemlig gjerne med sin ekspertise. I noen
tilfeller fjerner de til og med greinene uten kostnad for
grunneier.
I andre tilfeller kan kostnadene deles. For eksempel
dersom det bare er en liten del av treet som er til hinder
for linjene.
Dermed er det bare å ta kontakt med Energi 1 dersom
du har et kvistproblem.

Husnummer

og veinavn

–

Alle på Nesodden har husnummer.
Men leger som kjører legevakt, og
andre som besøker mange husstander på
Nesodden, klager ofte sin nød over manglende husnummer. Oppfordringen går der-

Vellykket

I løpet av sommeren har
det igjen blitt mulig å stupe
på Fjellstrandstranda. Og å
slenge seg ut i vannet med
et tau.
Nå er nemlig stupetårnet
endelig kommet på plass
igjen etter et drøyt år uten.
– Vi planlegger en skikkelig
markering av det ved starten
av neste badesesong, avslører leder av Fjellstrand vel
Aase Regine Nordby.

Velstupebrett 2

I sommer har badende på
Hornstranda på tuppen av
Nesodden kunnet glede seg
over en flott gave fra det lokale
velet.
Stupebrettet er kjøpt av
Nesoddtangen Vel og en gave
til alle som bruker stranda. Det
kostet 11.000 kroner. Nesodden
kommune var ansvarlig for
montering av brettet. Det melder Kari Ø Holøs som er leder
for Nesoddtangen Vel.

svært viktig informasjon!
for til alle Nesoddens husstander: Sørg for å
merke huset ditt med nummer slik at det er
synlig fra veien! Neste gang kan det være du
som trenger hjelp, og i de mest akutte tilfellene kan det være minutter som skiller mel-

lom liv og død. Så gjør det nå, ikke vent!
Samme problematikk gjelder for veinavn:
Velene oppfordres til å lage skilt med
veinavn, og plassere det sentralt i nærmeste kryss.

skirenn og sankthansfeiring for to vel på østsiden
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vanskelighetsgrad. Noen skulle kaste
ringer på flasker, noen erteposer i bøtte,
noen sprekke ballonger og til slutt var
det en sprintrunde.
Etter alle strabasene var det godt å
sette seg ned å grille. Vafler ble det
også stekt.
Det var første gang dette ble arrangert og vi håper å ha startet på en
tradisjon.
Frammøtet var bra og med omtrent
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50 påmeldte barn var vi godt fornøyd.
Senere samarbeidet Kirkåsen og Øvre
Torvvik vel om et sankthansarrangement. Stedet var Presteskjær.
Det ble i forkant pyntet en flott sankthansport med markblomster som kan
sees på bildet. Griller ble satt ut og folk
spiste og koste seg. Bålet var i år veldig
stort og flott og ble tent klokken 20.

X
G

Øvre Torvvik og nabovelet arrangerte
søndag 26. mars et meget vellykket
skirenn for barna. Det gikk av stabelen
på jordet mellom Nesodden kirke og
Kirkåsen.
Alle barna fikk utdelt startnummer,
og så bar det i vei en runde på jordet.
Alle som fullførte fikk medalje.
Etterpå var det stafett. Her var det
blandede lag med voksne og barn.
Oppgavene var mange og av forskjellig

Av Mona Sjøli

annonser

Vi FØrer et stort UtValg aV
gaVer, KJØKKenUtstYr, KJeler,
HageVerKtØY, Maling, eleKtroVerKtØY og JernVare

ALLTID GODE TILBUD
nesodden

Tangen nærsenter • Telefon 66 91 10 65 Åpningstider: man–fred 9–19 lør 9–16

Ditt
velværeverksted
på Fagerstrand
• april 2005
Nr nr
3 •1 sept.
2006

ÅPNINGSTIDER:
Mandag 10–16. tirsdag/fredag 10–17,
onsdag 10–16 og drop in 16–21,
torsdag 10–17, lørdag 9–14
HUSK DrOP in OnSDAGer KL 16–21
Kløftavn. 1, Tlf. 66 91 94 57
Hilsen
Rita, Hege, Anita – frisører
Anne Kathrine – hudpleier
Ellen – fotterapeut
1
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Foreningsnotiser
Rett

leder?

Velet

gleder seg med båtforeningen på

Oksval
Foto: Ann-Turi Ford

Er din forening ført opp med
riktig leder? Det er viktig å
sende alle endringer i styrets
sammensetning til sekretariatet slik at foreningsviseren
har riktige navn!

Dobbeltmedlem?

HUSK: Det er ikke lenger
nødvendig å være direkte
medlem i Norges Velforbund.
Foreningene er automatisk
medlemmer via Nesodden
Velforbund.

Ny

adresse?

Meld fra til Velforbundet!
Medlemsvelene må bli flinkere til å melde fra om adresseforandringer utenbys/utland.
Nesodden velforbund får tilbake rundt 10 aviser for hver
utsendelse. Dette er unødvendige utgifter.

Leder i Oksval vel Vivi Rastum var med på feiringen av Oksval båthavn hun overrakte
båtlaget, ved leder Trond Haugland (til høyre) en blomsterbukett. Båtlaget fylte 35 år
og feiret ny havn med i alt 250 plasser. Og Oksval vel deler båtforeningens glede over
de 135 nye båtplassene.

Storslagen 80-årsfeiring
Svestad vel er den 12. av velforbundets
36 medlemmer til å passere 80 år.
Og lørdag 19. august hadde de stor
feiring med hele 120 gjester. Voksne og
barn spiste deilig middag med helstekt
lam, grillspyd, dessert og vin.
– Kun det beste av alt, forsikrer velleder Øystein Rakkenes (bildet under).
Menyen var komponert av velets egen
gourmet Bjarne Heimdal, og velets egen
kokk Øyvind Nygaard lagde den.

på

Svestad

Gerhard Schaller (bildet til høyre) framførte sitt morsomme spesialdikt laget for
anledningen. Det ble danset til norsk
dansemusikk og til et ekte salsaorkester
fra Bolivia. Blant de dansende var også
et av velets eldste medlemmer på 90 år.
– Forresten, bemerker Rakkenes, er
velet akkurat like gammelt som Marilyn
Monroe ville ha vært. Hun er nemlig
også født i juni 1926.
Arrangørene er svært fornøyd med

sin flotte bursdagsfest, som nok er den
største enkeltfest i velets historie. Og
med at hele bygdas bredde var representert i festteltet.
Svestad er et særdeles aktivt vel som i
motsetning til andre vel har klart å holde
liv i den tradisjonelle basaren sin. De har
et fint bomiljø og en vennlig tone, som
Rakkenes forklarer med at gode krefter
har tenkt på helheten. Og med lavterskeltilbud som månedlig pub.
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Frukt
Grønnsaker
Blomster

mineralvann
til fabrikkpris

mur puss flis as

Anleggsgartner • Hagesenter

www.mur-puss.no / vidar@mur-puss.no
Gråbeinberget 10, 1450 Nesoddtangen
Tlf 66 91 48 28 • Mobil 906 12 744

nesodden torghandel
1458 fjellstrand • tlf. 66 91 80 48
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Dags vei 8 (Gnr 2, bnr 585) er overdradd fra Ernst
Hjalmar Olsen til Astrid E Forsberg Olsen (12.05.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1501

Andel av Tangenveien 284 (Gnr 2, bnr 985) er overdradd fra Kåre Kristian Sjølie til Solfrid Bjerke Bækholt
(27.04.2006)

Dags vei 8 (Gnr 2, bnr 585) er overdradd for kr
1.100.000 fra Astrid E Forsberg Olsen til Michelle
Hansen, Jeanette Hansen og Ann Britt Forsberg Hansen
(12.05.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1501

Bjørnemyrsvingen 7 (Gnr 1, bnr 537) er solgt for kr
3.550.000 fra Kari Sogge Gustavsen og Kai Magne
Gustavsen til Anette Elisabeth Forsberg Tangnes og Jon
Anders Tangnes (02.05.2006)

Bjørnemyrveien 3 A (Gnr 1, bnr 442, seksjon 16) er
solgt for kr 2.750.000 fra Jan Einar Botten til Jann Enge
og Ida Haldis Enge (15.05.2006)

Fjellveien 110 (Gnr 29, bnr 625) er solgt for kr 1.175.000
fra Lars Johan Fredrik M Nordström til Estrada Mirian
Yanira Martinez (02.05.2006)

Bjørnemyr Terrasse 23 F (Gnr 1, bnr 480, seksjon 68) er
overdradd fra Berit Vedeler Eyde til Bente Eyde og Esben
Eyde (15.05.2006)

Bjørneskrenten 10 (Gnr 30, bnr 338, seksjon 35)
er solgt for kr 3.800.000 fra Ola Myren og Yun Mi
Chung Myren til Jan Peter Staal og Kari Christine Staal
(02.05.2006)

Andel av Elgfaret 23 (Gnr 30, bnr 148) er overdradd
for kr 1.500.000 fra Beate Christine Wang til May-Britt
Gjengstø Utheim (16.05.2006)

Andel av Blåbærstien 16 B (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 75)
er overdradd fra Mari Susanne Solerød til Runar Todok
(02.05.2006)

Labråteveien 9 (Gnr 25, bnr 347) er overdradd fra Frank
Gjerding til Kari Elisabeth Ruud (16.05.2006)

Andel av Lalienveien 5 (Gnr 30, bnr 442) er solgt for
kr 600.000 fra Siri Kristin Engebretsen til Truls Schau
Fjellstad (03.05.2006)

Andel av Ilaveien 8 (Gnr 29, bnr 309) er overdradd
for kr 130.000 fra John Sondell Øinæs til Ninni Cecilie
Øinæs Simpson (18.05.2006)

Torneveien 10 (Gnr 23, bnr 86) er solgt for kr
13.500.000 fra Schøyen Gruppen as til Torneveien 10 as
(04.05.2006)

Sandheimveien 8 (Gnr 26, bnr 202) er solgt for kr
2.300.000 fra Roger Per Hilleren og Karine Finne til
Øyvind Walle-Jensen og Silje Jeanette Othilie Torp
Færavaag (22.05.2006)

Gnr 25, bnr 533 er solgt for kr 350.000 fra Freddy
Syversen til Kontorgruppen as (04.05.2006)

Flateby Skogsvei 17 (Gnr 6, bnr 297) er solgt for kr
1.350.000 fra Gina Martinsen til Birgit Annie Mehus
(22.05.2006)

Bergveien 22 (Gnr 4, bnr 568) er solgt for kr 4.751.000
fra Anne Viker Landsverk og Sveinung Landsverk til Unn
Elisabet Rogg og Trygve Bowitz (05.05.2006)

Bjørnemyr Terrasse 23 F (Gnr 1, bnr 480, seksjon 68) er
solgt for kr 2.025.000 fra Bente Eyde og Esben Eyde til
Odd-Arne Reiersen (24.05.2006)

Skogveien 16 (Gnr 4, bnr 753, seksjon 5) er solgt for
kr 1.350.000 fra Thor-Åge Emanuel Sundsby til Gry
Engstad (05.05.2006)

Bjørnemyrveien 3 H (Gnr 1, bnr 442, seksjon 23) er
solgt for kr 2.675.000 fra Jan Einar Botten til Jens Kjær
Jørgensen og Siw Kristin Vestengen (24.05.2006)

Munkefaret 19 (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 107) er solgt
for kr 1.750.000 fra Tom Gross,Horst Quasny, Astrid
Agnor og Karl Quasny til Gørild Malm (05.05.2006)

Linneaveien 5 A (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 20) er solgt
for kr 2.750.000 fra Runar Nygård og Reidun Anita
Mjåseth til Thomas Dam og Maren Anna Lervik Dam
(24.05.2006)

Skogveien 23 (Gnr 4, bnr 754, seksjon 1) er solgt for kr
1.320.000 fra Jan Gullie, Ronny Gullie og Lise Gullie til
Giljato as (05.05.2006)

Andel av Tangenveien 41 (Gnr 4, bnr 779) er overdradd
fra Tommy Sand til Siri Legernes (24.05.2006)

Hagelundveien 54 (Gnr 11, bnr 83) er solgt for kr
276.920 fra Opplysningsvesenets Fond til Per Magnus
Øveraas (05.05.2006)

Bjørnelia 51 (Gnr 30, bnr 253) er solgt for kr 4.100.000
fra Bjørn Kjellin og Edith Kjellin til Mette Kosstad
(26.05.2006)

Reineveien 53 (Gnr 25, bnr 322) er solgt for kr
1.450.000 fra Elsa Petrine Johnsen til Are André Kvaal
(05.05.2006)

Andel av Fagerstrandbakken 18 (Gnr 25, bnr 86) er
overdradd for kr 773.000 fra Marianne Bruun til Trond
Arild Bruun (30.05.2006)

Granatveien 37 B (Gnr 27, bnr 260, seksjon 2) er solgt
for kr 1.850.000 fra Gunnar Svendsen og Reidun
Ingeborg Svendsen til Elisabeth Svendsen og Joachim
Bjerkelund (08.05.2006)

Høgtunveien 4 (Gnr 29, bnr 780) er solgt for kr
2.390.000 fra Sonja Marvold Fosby til Tore Rønsberg
(31.05.2006)

Nr Nr
3 •1 sept.
• april 2006
2005

Øvre Solåsen 37 (Gnr 1, bnr 931) er solgt for kr
3.150.043 fra Nina Hall Nedrelid og Rune Nedrelid til
Anette Forsdahl og Andreas Forsdahl (08.05.2006)

Liaveien 1 (Gnr 5, bnr 262) er solgt for kr 2.400.000 fra
Anne Lønmo og Per Olav Roksvaag til Jan Erik Johansen
og Janne Elisabeth Gulbrandsen (31.05.2006)

Fjellveien 80 (Gnr 29, bnr 297, seksjon 1) er solgt for kr
2.150.000 fra Anne Merethe Mathisen til Herman Smith
(09.05.2006)

Kveldsroveien 6 (Gnr 25, bnr 184) er overdradd fra
Erik Giæver til Petter Giæver, Kirsten Giæver og Edith
Rebekka Giæver (31.05.2006)

Grevlingfaret 4 (Gnr 1, bnr 437) er solgt for kr
3.400.000 fra Finn Raymond Ernø og Liv Norunn
Fagerjord Ernø til Kim Daugaard Jørgensen Kristmoen
og Rina Lise Kristmoen (10.05.2006)

Eiendomsoverdragelser

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune

Andel av Kveldsroveien 6 (Gnr 25, bnr 184) er overdradd fra Edith Rebekka Giæver til Petter Giæver og
Kirsten Giæver (31.05.2006)

Bjørnemyrveien 3 W (Gnr 1, bnr 442, seksjon 38) er
solgt for kr 3.095.000 fra Jan Einar Botten til Ulla
Salthammer Pedersen, Line Salthammer, Gulbrand Lars
Helleberg og Elsa Kaia Salthammer (10.05.2006)

Nedre Utsiktsvei 39 (Gnr 4, bnr 770) er solgt for kr
4.200.000 fra Jannicke Gautestad Larsen til Tord Holen
(02.06.2006)

Flateby Skogsvei 42 (Gnr 6, bnr 265) er solgt for kr
850.000 fra Westby Pål as til Sandor Antal (11.05.2006)

Agnorveien 56 (Gnr 24, bnr 11) er overdradd fra
August Roar Erik Bergstrøm til Solveig Amalie Nikoline
Bergstrøm (06.06.2006)

Andel av Knuts vei 16 (Gnr 2, bnr 594) er overdradd for
kr 641.677 fra Even Woldstad Hanssen til Anne Molia
(12.05.2006)

Agnorveien 56 (Gnr 24, bnr 11) er solgt for kr 950.000
fra Solveig Amalie Nikoline Bergstrøm til Tone Kjerrvang
(06.06.2006)
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Svein Tyreng AS
maskinentreprenør og rørlegger

)64 93 86 33

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

Nesodden
www.tyreng.no

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

Nr 3 • sept. 2006

Din lokalavis
på Nesodden
64 90 54 00
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Myråsveien 7 (Gnr 27, bnr 105) er solgt for kr
2.400.000 fra Ketil Dalen til Mona Habiba Hassan
Heggen og Arnt Bjerke (06.06.2006)

Skogveien 16 (Gnr 4, bnr 753, seksjon 2) er solgt for kr
1.560.000 fra Mette Svendsen til Giljato as (21.06.2006)

Blåbærstien 33 A (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 69) er solgt
for kr 2.000.000 fra Britt-Marie Rak til Gro Stensrød
Lærdal (06.06.2006)

Eikåsveien 14 (Gnr 1, bnr 828, seksjon 24) er solgt for
kr 1.870.000 fra Sead Misimovic og Sanela Misimovic til
Liv Johnsen (21.06.2006)

Andel av Liljeveien 13 A (Gnr 4, bnr 744) er overdradd
for kr 1.150.000 fra Jorid Løvbakk til Mona Flatval
(06.06.2006)
Overdragelsen omfatter også Liljeveien 13 A (Gnr 4, bnr
744)

Fjordvangveien 80 (Gnr 6, bnr 24) er overdradd fra Odd
Lind til Aase Lind (21.06.2006)

Granatveien 7 A (Gnr 27, bnr 164) er solgt for kr
1.550.000 fra Finn Axel Gulbrandsen til Cato Utvik og
Cathrine Østensvig Dale (06.06.2006)
Andel av Hovdens vei 6 (Gnr 1, bnr 349) er overdradd
for kr 1.350.000 fra Gro Stensrød Lærdal til Arnbjørn
Osmund Lærdal (07.06.2006)
Enerhøgdveien 16 (Gnr 6, bnr 153) er solgt for kr
3.050.000 fra Knut Kåre Grimsen til Line Therese
Winther og Terje Winther (07.06.2006)
Andel av Gnr 27, bnr 302 er solgt for kr 100.000
fra Marit Gudrun Vågdal og Harald Randen til Løes
Eiendommer as (12.06.2006)
Fjordvangveien 5 (Gnr 6, bnr 74) er solgt for kr
2.450.000 fra Frode Marius Brandal og Gro Kristine
Brandal til Kjetil Halvorsen (12.06.2006)
Flateby Skogsvei 37 (Gnr 6, bnr 288) er solgt for kr
1.130.000 fra Moghal Holding as til Andre Bolstad og
Bente Christina Lilleby-Bolstad (12.06.2006)

Tajbråtveien 45 (Gnr 25, bnr 531) er solgt for kr
855.000 fra Arne Rosendahl,Harald Rosendahl,Helga
Karoline Scheidl, Karin Rosendahl Evensen og Rosendahl
Eiendom as til Thomas Persson (21.06.2006)
Lampepusserveien 9 (Gnr 2, bnr 375) er solgt for kr
3.200.000 fra Unn Elisabet Rogg til Wenche Lervik
Ulvestad og Dagfinn Ulvestad (22.06.2006)
Blylagveien 89 (Gnr 15, bnr 24) er solgt for kr 4.750.000
fra Torunn Berge til Jan Vardøen og Bianca Indra Boege
(22.06.2006)
Andel av Eventyrveien 9 (Gnr 2, bnr 868) er overdradd
fra Jens Gustav Heber Iversen til Rannveig Elisabeth
Langengen, Ane Heber og Trude Heber (22.06.2006)
Gamle Alvernvei 27 (Gnr 30, bnr 38) er solgt for kr
5.250.000 fra Roger Dammyr og Arne Norval Mathisen
til Frøydis Røed Jota og Ole Morten Stangeland Jota
(23.06.2006)
Bråtaveien 12 (Gnr 25, bnr 116) er solgt for kr 850.000
fra Terje Halvorsen til Marianne Pedersen og Arne
Johnsen (26.06.2006)

Gamle Alvernvei 29 (Gnr 30, bnr 451) er solgt for kr
1.600.000 fra Roger Dammyr og Arne Norval Mathisen
til Jan Tore Jensen og Lisbeth Hansen (13.06.2006)

Høybråteveien 25 (Gnr 28, bnr 235) er overdradd fra
Johanna Pompe til Ragnhild Anna Kaliski (26.06.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 28, bnr 222
Overdragelsen omfatter også  Gnr 28, Bnr 195

Gneisveien 5 (Gnr 27, bnr 143) er solgt for kr 2.200.000
fra Kathrine Storvand Lie og Cato Lie til Tove Iren
Braaten og Morten Kristiansen (14.06.2006)

Bergerveien 13 (Gnr 1, bnr 281) er solgt for kr
1.250.000 fra Unni Margaret Smith til Trond Tarald
Hjelmtveit (27.06.2006)

Vardeveien 18 (Gnr 2, bnr 157) er solgt for kr 4.950.000
fra Per Ystehede til Christian Blix Henriksen og Mona
Jacobsen Henriksen (14.06.2006)
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 204

Andel av Beksrudveien 36 (Gnr 29, bnr 527) er overdradd for kr 1.080.000 fra Eva Aarrestad Eriksen til
Geir-Aage Neerbye (27.06.2006)

Andel av Bjørnestien 24 (Gnr 30, bnr 335, seksjon 2) er
solgt for kr 1.040.000 fra Heidi Andersen til Roy Erling
Karlsøen (15.06.2006)
Oksval Terrasse 9 F (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 25)
er overdradd fra Kristian Ystehede til Oscar Dirdal
Ystehede, Anna Dæhli Ystehede og Ellen Dæhli
Ystehede (16.06.2006)
Blåbærstien 24 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 108) er solgt
for kr 1.825.000 fra Rune Øyvik til Marte Mali Mjelve
og Matti Kristiansen (19.06.2006)
Eikåsveien 30 (Gnr 1, bnr 828, seksjon 16) er solgt for
kr 1.800.000 fra Anne Marie Sommerlyst til Anna-Lena
Kristina Bengtsson (19.06.2006)
Nr 3 • sept. 2006

Andel av Ødegaardveien 11 (Gnr 23, bnr 85) er overdradd fra Lise Oddveig Hansen til Jan Ove Eriksen
(20.06.2006)

Gnr 1, bnr 944 er solgt for kr 150.000 fra Gard
Bjørnstjerne Eidsvold og Anne Gro Eckhoff til Tone
Marie Bakke og Frode Ervik Pettersen (19.06.2006)
Andel av Høgtunveien 9 (Gnr 29, bnr 164) er solgt
for kr 750.000 fra Hanne Grøgaard til Tor Petter Jamli
(20.06.2006)

Kjensliveien 171 (Gnr 16, bnr 7) er overdradd fra Gro
Kjensli til Trond Westy Kjensli (27.06.2006)
Overdragelsen omfatter også  Gnr 14, Bnr 10
Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 12
Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 44
Hellvikveien 149 (Gnr 1, bnr 7) er overdradd for kr
950.000 fra Solrun Ullaland og Bjarne Straume til
Ingerid Solrunsdatter Straume (26.06.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 12
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 99
Bjørnestien 20 (Gnr 30, bnr 335, seksjon 3) er solgt
for kr 1.650.000 fra Vidar Omstad til Øystein Seglèn
Owesen og Henny Rose Stendahl Fuller (30.06.2006)
Chr Bjønnes vei 3 (Gnr 5, bnr 64) er solgt for kr
2.150.000 fra Nesodden Boligselskap as til Hennie K M 
Invest as (03.07.2006)

Eiendomsoverdragelser

Bergtunveien 28 (Gnr 1, bnr 471) er overdradd fra Ulf
Johansen Krange til Helene Johansen (06.06.2006)

Bjørnemyr Terrasse 18 (Gnr 1, bnr 518) er overdradd fra
Kåre Gulbrand Kristiansen til Helen Marit Kristiansen
(03.07.2006)
Kveldsroveien 6 (Gnr 25, bnr 184) er solgt for kr
1.600.000 fra Petter Giæver og Kirsten Giæver til
Morten Langeli og Erik Selvær (04.07.2006)

Solvangveien 6 (Gnr 24, bnr 102) er solgt for kr
3.000.000 fra Bjørn Ivar Pedersen til Cato Lie og
Kathrine Storvand Lie (20.06.2006)
Salget omfatter også Gnr 24, bnr 116

Åsenveien 7 (Gnr 9, bnr 189) er solgt for kr 1.650.000
fra Ragnar Ovesen til Birgit Bollier (04.07.2006)

Reineveien 8 (Gnr 25, bnr 418) er solgt for kr 1.890.000
fra Jann André Zapffe til Tina Eriksen og Elvis Rexha
(20.06.2006)

Andel av Oksval Terrasse 7 F (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 19) er overdradd fra Kristin Fragell Lillevold til Jon
Martin Solaas (05.07.2006)
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Gulbjørnrud
Sag & Høvleri as
• Vi yter topp service •
• Gunstige priser •
Åpningstider:
RING 901 57 974
Man., tirs., onsd.og fred.............7–16

Torsdag ....................................7–18
Lørdag . ....................................9–13

64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Best pris
raskest salg

Håkonkastet 5, Rehabsenteret, 1453 Bjørnemyr, tlf 66 91 01 90

Distriktets eldste og største eiendomsforetak

Nye eiere • Ny giv • Nyoppusset • Ny meny
Masse som skjer på Paven utover våren
• 80-tallsfest siste lørdagen i måneden • Dansbandkvelder
• NM i poker • Quiz på torsdager • Konserter
Cafe, bar, uteservering og diskotek med god atmosfære

1450 Nesoddtangen

Åpningstider
Man-tor 1100-2300 Fre 1100-0230 Lør 1300-0230 Søn 1300-2300

Telefon 66 91 37 00 • Telefaks 66 91 44 40

Dette betaler du for å nå
hele Nesodden og mere til
gjennom Fellesvelets Avis:
Helside – 4 200 kr
Halvside – 2 300 kr
Kvartside – 1 300 kr
1/8 side – 700 kr
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Tlf: 66 91 90 39 • mobil: 906 80 793

Hellvikstrand 65 (Gnr 1, bnr 274) er solgt for kr
4.425.000 fra Thomas Brenden og Trude Folkøy
til James Douglas Schiller og Jan Roger Hansen
(05.07.2006)

Trygves vei 1 (Gnr 2, bnr 1000) er solgt for kr 1.600.000
fra Phillip Asbjørn Nortvedt til Runa Vibeke Senneset
Jensen (14.07.2006)

Dalboveien 36 (Gnr 28, bnr 121) er overdradd fra
Lindstrøm Anne-Lise til Greta Lindström, Ylva Lindström
Segerlind og Eva Lindström (05.07.2006)
Overdragelsen omfatter også Dalåsveien 24 (Gnr 28,
bnr 139)

Skogveien 10 C (Gnr 4, bnr 650) er solgt for kr
1.850.000 fra Gro Strand til Erik Anton Mamelund og
Jong Sidsel De (14.07.2006)
Håkonskastet 9 B (Gnr 1, bnr 796, seksjon 10) er overdradd fra Ingrid Bach Brotnov til Kenneth Brotnov, Kjetil
Brotnov, Henning Jens Birger Brotnov og Kirsti Pouline
Bach Brotnov (14.07.2006)

Lyngveien 10 (Gnr 4, bnr 477) er solgt for kr 2.075.000
fra Lennart Moe til Wenche Veitsle og Georg Smidt
Børresen (06.07.2006)
Olavs vei 27 (Gnr 2, bnr 1633) er solgt for kr 3.450.000
fra Arne Frantsen og Inger Rummelhoff Frantsen til Ann
Karin Øvergaard og Tarjei Øvergaard (06.07.2006)

Håkonskastet 9 B (Gnr 1, bnr 796, seksjon 10) er solgt
for kr 2.200.000 fra Kenneth Brotnov,Kjetil Brotnov,
Henning Jens Birger Brotnov og Kirsti Pouline Bach
Brotnov til Stein Kåre Kristiansen, Bjørn Erik Kristiansen
og Tor Mikael Kristiansen (14.07.2006)

Flaskekroken 2 F (Gnr 2, bnr 261, seksjon 6) er solgt for
kr 2.550.000 fra Gerd Margrethe Heber til Reidun Bratli
(06.07.2006)

Faret 3 C (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 37) er solgt for kr
2.501.000 fra Ole Palmstrøm og Kristin Dahl til Christian
Samuelsen og Camilla Solland (17.07.2006)

Skogveien 10 A (Gnr 4, bnr 648) er solgt for kr
2.430.000 fra Liv Johnsen til Anders Holt og Jenny
Maria Rydhagen (06.07.2006)
Løkkeåsveien 11 (Gnr 29, bnr 347) er solgt for kr
1.730.000 fra Dusan Budimir til Annie Torsteinsen
(06.07.2006)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 727

Torsbakken 2 (Gnr 29, bnr 465) er solgt for kr
3.000.000 fra Reidun Elisabeth Jonassen og Oddvar
Henningsen til Even Lund (17.07.2006)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 466
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 618

Hellvikstrand 62 (Gnr 1, bnr 627) er solgt for kr
6.200.000 fra Odd Gilbu og Ingunn Bratteli Moen til
Anita Holmøy og Rune Asle Bratteberg (07.07.2006)

Liljeveien 16 (Gnr 4, bnr 716) er solgt for kr 1.730.000
fra Helene Therese Hellesvik til Sarah Pernille Piercey
(17.07.2006)

Kirkeåsveien 1 (Gnr 11, bnr 36) er solgt for kr 2.250.000
fra Knut Bjerkelund til Håvard Fossen (10.07.2006)

Nygårdsveien 26 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 33) er solgt
for kr 1.775.000 fra Tove Ellen Indahl til Ann Karin
Johansen (18.07.2006)

Kløftaveien 5 (Gnr 23, bnr 142) er solgt for kr
2.840.000 fra Harald Randen til Løes Eiendommer as
(10.07.2006)
Salget omfatter også Kløftaveien 1 (Gnr 27, bnr 47, seksjon 4)
Salget omfatter også Kløftaveien 1 (Gnr 27, bnr 47, seksjon 5)

Toppåsveien 67 (Gnr 27, bnr 92) er solgt for kr 700.000
fra Lars Gulbjørnrud til Roger Sandberg (19.07.2006)
Skogveien 14 (Gnr 4, bnr 752, seksjon 5) er solgt for
kr 1.400.000 fra Martha Austvik til Caterina Di Ruscio
Sande og Filip Di Ruscio Sande (19.07.2006)
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Alvernlia 61 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 18) er solgt for kr
2.450.000 fra Bjørn Robertsen til Steffan Ludvigsen og
Tonje Sundby Thuen (21.07.2006)

Høybråteveien 25 (Gnr 28, bnr 235) er solgt for kr
900.000 fra Ragnhild Anna Kaliski til Knut Leiang
(11.07.2006)
Salget omfatter også Gnr 28, bnr 222
Salget omfatter også  Gnr 28, Bnr 195

Meheia 22 A (Gnr 2, bnr 1559, seksjon 1) er solgt
for kr 2.550.000 fra Per Martin Heggland til
Suzanne Louise Bancel (21.07.2006)

Øvreveien 57 (Gnr 2, bnr 162) er overdradd for kr
2.850.000 fra Pan Arnborg Stang-Lund til Astrid Løvaas
(12.07.2006)

Linneaveien 28 D (Gnr 2, bnr 1025, seksjon
26) er solgt for kr 2.000.000 fra Roy-Arne
Kristensen til Yvonne Pedersen og Erling
Mathias Wilson (21.07.2006)

Andel av Linneaveien 24 F (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 34)
er overdradd for kr 954.240 fra Ina Gundersen til Birger
Sanden (12.07.2006)

Alvernlia 7 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 45)
er solgt for kr 2.380.000 fra Robin Aker
Jakobsen og Carina Yu Jakobsen til
Knut Ellefsrud og Heidi Tjernshaugen
(21.07.2006)

Trygves vei 28 (Gnr 2, bnr 973) er overdradd for kr
300.000 fra Hans Ragnar Skari til Henriett Saura Skari
(12.07.2006)
Nr Nr
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Andel av Linneaveien 3 D (Gnr 4, bnr 276, seksjon
45) er overdradd fra Dag-Thorbjørn Lundsten til Anne
Lundsten (21.07.2006)

Knuts vei 14 (Gnr 2, bnr 1372) er solgt for kr 3.225.000
fra Jens Morten Søreide til Ole Palmstrøm og Kristin
Dahl (10.07.2006)

Andel av Kvartsveien 8 (Gnr 27, bnr 251) er overdradd
fra Glenn Kjetil Jølstad til Rita Jølstad (13.07.2006)

Andel av Skoleveien 28 (Gnr 29, bnr
596) er overdradd for kr 825.000 fra
Even Lund til Inger Marie Knutsdatter
Kopperud (24.07.2006)

Bjørnemyrsvingen 17 (Gnr 1, bnr 532) er solgt for kr
3.015.000 fra Knut Even Lucien Falkenberg til Brede
Udahl og Ingvild Marielle Gahre Falkenberg Udahl
(13.07.2006)

Damveien 7 (Gnr 25, bnr 282) er
solgt for kr 4.340.000 fra Laila Ramona
Halvorsen til Christin Sæther og Trond
Semmerud (24.07.2006)

Andel av Mokleiva 19 (Gnr 2, bnr 1182) er overdradd
for kr 1.600.000 fra Laila Finstad til Øyvind Finstad
(13.07.2006)
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Granatveien 37 D (Gnr 27, bnr 260, seksjon 4) er solgt
for kr 1.890.000 fra Jan Henrik Wainio til Joanna Aas
(26.07.2006)

Blåbærstien 24 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 106) er solgt
for kr 1.725.000 fra Anne Myklebust til Torunn Berge
(13.07.2006)

Solåsveien 8 (Gnr 1, bnr 385) er solgt for kr 3.175.000
fra Fiestasun as til Elisabeth Roksund Hovland og Frode
Hovland (26.07.2006)

Blylagveien 90 (Gnr 15, bnr 35) er solgt for kr
3.250.000 fra Maybritt Ingergull Nilssen til Eva Wold
(14.07.2006)
Blåbærstien 7 A (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 36) er solgt

Eiendomsoverdragelser

for kr 2.000.000 fra Kerstin Marianne Brännland til
Tommy Sand (14.07.2006)

Kilde: Statens kartverk
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gårdsnummer
på Nesodden

21
22

1 Berger
2 Skoklefald
3 Ildjernet
4 Nesodd
tangen
5 Hellvik
6 Flateby
7 Solberg
8 Sørby
9 Røer
10 Løes
11 Prestegården
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 Rud – lille
26 Rud – store
27 Gjøfjell
28 Granerud
29 Fjell
30 To
31 Sandaker

annonser

gratis
kompostkurs
onsdag
mandag
torsdag
onsdag
torsdag

13. september
18. september
21. september
27. september
28. september

Firma OPAS

Takstmann Bjarne Nordhuus MNTF

Takserer bygninger.
Verdi, lån, boliger og tomter.
Boligsalgsrapport, tilstand, skader, naturskader.
Eikåsveien 34, 1450 Nesoddtangen, telefon 9092 8998,
fax 6691 1274, e-post: bjarne.nordhuus@c2i.net

Frogn
Ås
Ås
Nesodden
Kolbotn

bruk våre

Det er kurs i alle kommunene – velg det som
passer deg! Alle kurs varer fra kl. 18 til 21.

annonsører

påmelding 64 85 23 30

Hilsen 
fellesvelets avis

www.folloren.no

Alt innen tømring, innredning
og muring. Støvfri gulvsliping.
Torben Zinck Tlf: 66 91 08 17 / 959 97 369

Hos oss kan du LEIE det du trenger

Veterinærene

Kjetil Dahl, Sigrid Lykkjen
og Kathrine Handal

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

hest i nabolaget

Før sommeren møtte vi Kristin Jacobsen som har tre hester på gården Høybråten. Vi fikk vite
at en hest trenger plass, men ellers ikke er til særlig sjenanse for sine naboer. De fleste synes
det er hyggelig å se en hest i havnehagen eller langs veien. Familien Krag Brun bor i villastrøk
på Fjellstrand, og har sine to islandshester i småskogen ved Nyborgdammen. Her forteller
Nina Krag Brun mer om hestehold på Nesodden.

Del 2
Husdyrhold
i boligstrøk
Gleder og problemstillinger i samliv
med dyr

Av Nina Krag Brun
et har etter hvert blitt veldig mange hester
som bor på Nesodden, og hvem sitter ikke
igjen med en god sommerfølelse når en
ser alle hestene på de dypgrønne sommerbeitene
rundt omkring langs Nesoddens langstrakte veier.
To av de firbente fastboende er islandshestene
Ari og Sirkill. De eies av Anna, Frida, Fredrik og
Emma, fire barn som syntes at det å ha hest er
ordentlig koselig. Det å eie en hest er tidkrevende
og spennende, og strevsomt innimellom, for hester er store dyr og krever mye jobb og oppfølging.
De skal blant annet fôres tre ganger om dagen,
vaksineres når det trengs, ha ormekurer, skoes
hver sjette uke, den skal ha mye trening, utstyret
skal smøres og vedlikeholdes. Samt masse annet
man må følge med på så hesten holder seg sunn
og frisk og har det bra der hvor den bor.
Ari er den eldste, en ni år gammel vallak som
er brun, hvit og sort og er en trygg, veldig snill og
følsom hest. Den var villhest på Island til den var
fire år, før den ble fløyet til Norge for å temmes.
Sirkill er en sju år gammel vallak, født i Norge,
mørk brun, snill, nysgjerrig og veldig selvsikker.
Av og til litt rampete, men likevel en fantastisk
artig kar. To flotte hester som er veldig glade i og
avhengige hverandre.

Foto: Nina Krag Brun
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Islandshestmiljø på Fagerstrand
Etter en lang vinter, når gresset begynner å gro
og kan gi hestene den næring de trenger, reiser
Ari og Sirkill opp på sommerbeite på Fagerstrand.
Der ligger Gullbjørnrudbråtan Islandshestegård,
en fantastisk koselig plass hvor det bor mange
islandshester. Der er det et flott og godt islandshestemiljø hvor det stadig utveksles erfaringer og
gode råd over en kaffekopp utenfor stalldøren.
Her finnes også ridebane og ridekurs for de som
vil lære å ri islandshest ordentlig.
Det å ha kontakt med dyr for barn er noe
helt spesielt, og selv om islandshesten ikke er
større enn en ponni bærer den med letthet også
en voksen mann. Med litt oppfinnsomhet og
nysjerrighet kan man finne de utroligste flotte
skogturer på Nesodden som kan strekke seg
langt avgårde innover i marka. Og ikke minst
naturopplevelsene fra hesteryggen etter en ellers
så stresset hverdag, er en dyrebar tid. Hesten er
stor og sterk, men har du først vunnet dens tillit,
viser den respekt og er snill mot den, har du verdens beste venn og en flott turkamerat.

Litt om islandshesten
Islandshesten er en veldig spesiell og interessant hest. Den
ble bragt til Island for over 1000 år siden. Over havet i åpne
vikingskip hvor kun de sterkeste hestene overlevde. På Island
hvor så klimaet er kjent for å være hardt og tøft, har rasen
over lang tid utviklet seg til å bli en meget hardfør hest.
Allerede på 900-tallet kom det en lov som forbød å ta inn
andre hester inn til Island. Dette for å bevare rasen ren og
fri for sykdommer. Islandshester som reiser ut fra Island kan
derfor aldri vende hjem igjen. Hesterasen er kjent for og
være viljesterk, robust og omgjengelig. I tilleg til ridning,
brukes den også til kjøring og kløv. På Island idag lever
hestene ute i store flokker hele året til de blir temmet, 3–5
år gamle.
Det den er mest kjent for er gangartene. Den er enten en
firgjenger eller femgjenger. Det vil si at i tillegg til skritt, trav
og galopp, går også islandshesten i tølt og passgang. Tølt
er firetaktig, og svært behagelig ettersom hesten alltid har
en fot i bakken. Pass er en totaktig bevegelse hvor begge
bena på en side forflytter seg samtidig. Rasen har dessuten
helt egne konkurranser her i Norge og Internasjonalt. De går
hovedsaklig ut på gangartsridning og hurtige passløp.
 Om sommeren er pelsen kort og blank, men om høsten
får hesten den tykke vannavstøtende pelsen som gjør det
mulig for den å gå ute om vinteren, islandshesten trives
absolutt ikke i stuetemperatur midtvinters. Den liker å være
ute og har det aller best med andre hester rundt seg.
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Emma Krag Brun (8)
mellom islandshestene
Ari og Sirkill.
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Nesodden Velforbund
Gml. Bomansvikvei 36
1450 Nesoddtangen

Arne Kvidbergskår og hans

Skulpturpark i skjul
I en bortgjemt hage på Nesodden står det en stor samling hvitmalte
betongskulpturer. Et Vigelandsanlegg i miniatyr

XG

Av Trond Folckersahm
rne Kvidbergskår heter mannen som står bak
disse skulpturene. Han var født på Holum i
Vest-Agder i 1888, og utdannet seg til billedhugger. Først på OKs snekker- og treskjærerskole i
1908–09. Senere studerte han ved Statens kunst- og
håndverksskole i to perioder. 1914–15 og 1919–22.
Deretter reiste han til Paris og fortsatte utdannelsen
på Académie Julian i 1922–23, før han avsluttet studiet på Kunstakademiet 1926–27.
I 1928 ble han knyttet til Nidarosdomen, der han
utførte en rekke arbeider. Blant annet rekonstruerte han to av vestfrontens figurer: Bartholomeus og
Jacobus Minor.
Kvidbergskår var en meget teknisk dyktig billedhugger, som arbeidet svært raskt. Historien forteller
at hans arbeidskolleger ved Trondheim domkirke
satte liten pris på hans effektivitet. De forsøkte på alle
måter å fryse ham ut av miljøet. Noe som førte til at
han ble oppsagt fra sin stilling med den begrunnelse
at han ikke var normal.

Dette gikk svært hardt inn på Kvidbergskår, og han
flyttet sørover for å finne seg nytt livsgrunnlag.
På slutten av 1940-årene havnet han på Nesodden,
fikk tak i en tomt, og startet med å bygge hus. Først
var det bare et skjul og en utedo, men sakte vokste
huset rom for rom.
Alt arbeidet gjorde Kvidbergskår selv. Utstyrt med
håndsag og en hammer bygde han en fullverdig
bolig med atelier. Samtidig fortsatte han sitt virke
som billedhugger, var flere ganger representert på
Høstutstillingen og andre skulpturutstillinger. Han
ble både premiert og ble innkjøpt. Blant annet av
Mandal bymuseum og Grimstad kommune.
Men erfaringene fra Trondheim satt hardt i hos
Kvidbergskår. Han var blitt en svært bitter og innesluttet mann som knapt slapp noen på innsiden av
dørene. Da han døde i 1966, var det kunstneren
Ernst Ingemar og hans ektefelle Vesla som overtok
både huset og skulpturparken.
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Arne Kvidbergskår var
en meget teknisk dyktig
billedhugger som bygde
hus og anla skulpturpark
på Kirkeveien midt på
Nesodden på slutten av
1940-tallet.
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