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MaSSiv UtBygging 
på BoManSviK?

Nesodden kommune fremla 
for kort tid siden kommune-
planens arealdel for området 
Fjordvangen–Blylaget til høring. 

et veldig viktig dokument for beboerne 
i området. Det har vært mange og lange 
møter mellom avdelingene og mange med 
ulike politiske utvalg i løpet av de par årene 
kommunen har arbeidet med planen. 
Infrastruktur som vei, vann, kloakk, skole, 
barnehage, bosettingsmønster med mer er 
med i planen. Forslag, innspill og tanker 
fra politikere og kommunens egne folk har 
blitt vurdert og drøftet i to år. 

resultatet har blitt den arealplanen 
som ble sendt ut til høring nå i mai. alle 
berørte vel ble informert, flere innkalte 
til møter hvor kommunen orienterte om 
arealplandelen for det aktuelle området. 
Deretter ble det holdt velmøter hvor bebo-
erne kom med forslag, ønsker og innspill. 
resultatet ble sendt til kommunen. så 

også i Bomansvik. Kommunen orienterte 
om planen på en ryddig og grei måte. 
Vellet arrangerte et møte hvor planen ble 
diskutert. Det var bred enighet om at man 
måtte åpne for mer utbygging bl.a. for å 
medvirke til økning av elevantallet ved 
Jaer skole. planforslaget fra kommunen 
ble stort sett godkjent med litt flytting av 
barnehage og noen mindre justeringer.  De 
fleste var fornøyde, og høringsuttalelsen 
ble sendt kommunen. 

så slo lynet ned! på et kveldsmøte i planut-
valget kastet arbeiderpartiet, Høyre, 
Venstre og Fremskrittspartiet store 
deler av kommunens arealplan og 
høringsuttalelsene fra beboerne «ut 
med badevannet». De hadde antage-
lig sett «lyset» – eller noe annet? To 
års arbeid med planlegging, møter 
og høringer ble under dette møtet i planut-
valget helt oversett og tilsidesatt.

mange årsverk med bortkastet arbeid 

for kommunen. Disse politikerne gikk til-
bake til den gamle arealplanen, dvs. med 
et pennestrøk raderte de bort store deler 
av alt planarbeid samt innbyggernes enga-
sjement, planer og ønsker. Felles «man-
tra» for disse partier var at de skulle være 
FOrUTsIGBare. Det vil si at den GamLe 
arealplanen skulle gjelde. en plan som var 
vedtatt av andre politikere i en annen tid. 

man må jo forundre seg over hvorfor de 
brukte to år på å komme frem til dette! Og 
ikke minst – hvorfor ble innbyggerne invi-

tert med på høring når deres syns-
punkter likevel ikke skulle tas hen-
syn til? For ett område i Bomansvik 
snudde heldigvis Høyre slik at et 
større område (ca. 60 mål) ned mot 
fjorden allikevel ble spart for utbyg-
ging i denne omgang. politikeres 

engasjement og håndteringen av hele denne 
saken er rett og slett en stor skandale!

Freddie Røed

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

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

tony Sheehan
SønDRe BlåBæRStien 

SaMeie 
Blåbærstien 35 D 

1450 nesoddtangen 
mobil: 95 91 99 31  

epost: sheehan@online.no

Søgnhild østvold
SjøStRanD vel
Sjøstrandkroken 6

1450 nesoddtangen
mobil: 922 92 266

epost: sognhild.ostvold@
nordea.com

Knut næsje,
URSviK vel
Ullerneien 55

0381 oslo
mobil: 901 53 369

epost: knnaesje@online.no

f
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Det er fint om det 
du vil bidra med 
sendes med epost til 
ford@powertech.no

viser leder i Fagerstrand 
vel, Lars Saunes, og vel-
forbundets folk, Merethe 
Halvari Rinde og Eva 
Jantunen, og er tatt un-
der velforbundets befar-
ing hos den nybakte 90-
åringen. 

Les mer om den 
sjønære delen av Fager-
strand  på side 12 og 13.

FOrsIDeN 

så slo 
lynet 
ned!
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Fra velforbundet

denne problematikken kom-
mer opp fra tid til annen. se-
nest en liten notis i amta på 
sensommeren. Følgende brev 

har velforbundet sendt kommunens tek-
nikk- og miljøutvalg for flere år siden:
_________________________________

VeDrØreNDe OppHØr aV 
VINTerVeDLIKeHOLD aV  

VeLVeIer OG prIVaTe VeIer  
I NesODDeN KOmmUNe

Nesodden Velforbund er forundret 
over at man kan komme med et slikt 
forslag.

Dette har i mange år vært en kommu-
nal oppgave. etterhvert som de forskjel-
lige hytteområdene ble bebodd ble det 
nødvendig at kommunen tok over vin-
tervedlikeholdet slik at man var sikret 
fremkommelighet for:

-  ambulanser
-  Brannbiler
-  elektrisk forsyning
-  Vann og avløp
-  renovasjon
-  post
-  Friluftsetaten m.fl.

Det dreier seg dog alt i alt, om forde-
ling av ressurser i kommunen, og i for-
hold til viktige og sentrale prinsipper for 
beboere/innbyggere/velgere.

særskatt
Dette vedtaket vil bety forskjellsbehand-
ling av innbyggere i Nesodden kom-
mune. enkelte beboere vil få tildels store 
ekstra kostnader.

De forskjellige områdene på Nesodden 

har i dag forskjellige typer lag og foren-
inger som ivaretar beboernes interesser. 
Det er bare i noen områder hvor det er 
pliktig medlemsskap. Det som kan skje 
er at endel  beboere vil melde seg ut slik 
at de slipper å være med å betale for 
veivedlikeholdet. selv i veilag hvor det 
er pliktig medlemskap opplever vi at 
enkelte beboere nekter å 
betale.

slik situasjonen er pr. 
idag i de områdene hvor 
det er private veier har 
foreningene og veilagene 
så mye å gjøre m.h.t. det 
vanlige vedlikeholdet på 
grunn av all nybyggingen 
at det ikke er kapasitet til 
å påta seg å administrere 
vintervedlikeholdet. 

i de tidligere hytteom-
rådene som stort sett består av velveier 
gir kommunen byggetillatelser uten at de 
stiller krav til istandsetting av velveiene 
etterpå. Dette er overlatt til den enkelte 
forening/veilag å passe på. Når det gis 
byggetillatelse gis det samtidig rett til å 
grave i veien for tilkobling til vann/klo-
akk/elektriske kabler. resultatet er at 
veiene bare blir dårligere og dårligere da 
det ikke er kapasitet eller kompetanse 
i nærmiljøet til å påse at arbeidet blir 
ordentlig utført.

er det rimelig å anta at kommunen 
vil redusere skatter/kommunale avgifter 
for disse oppsittere?

Å sikre et nærmiljø uten å fortsette 
det tidligere etablerte vedlikehold synes 
umulig.  er det rart at vanlige mennesker 

stiller spørsmål om de politiske løsninger 
og veivalg  eller snarere mangel på slike.

Prinsipper om likebehandling
Det dreier seg dog alt i alt, om fordeling 
av ressurser i kommunen, og i forhold til 
viktige og sentrale prinsipper for bebo-
ere/innbyggere/velgere, dersom prinsip-

pet om likebehandling 
skal følges.

Vedtaket kan umulig 
være riktig og i samsvar 
med forvaltningslovens 
bestemmelser. Det er i 
dag ganske så fantastisk 
at et forslag med så store 
økonomiske konsekven-
ser for enkelte innbyg-
gere ikke blir sendt ut til 
vanlig høring. I alle til-
felle burde forslaget vært 
sendt ut til de berørte 
vel/foreninger og husei-

ere, til uttalelse. 

i tillegg har man på Fjordvangen og 
Nesoddtangen en særavgift på tilknyt-
ningsavgifter vann og kloakk. Nå for-
venter vi at politkerne setter seg inn i de 
forskjellige forholdene som råder rundt 
om på Nesodden og at de tar det ansvar 
skal med hensyn til lik behandling av 
kommunens beboere.

dersom kommunen gir oss ansvaret 
for å betale for snøbrøyting og strøing, 
blir vi nødt til å vurdere om vi skal 
pålegge kommunen avgift for bruk av 
de private veiene.(Vegloven Kap. VII 
private veier).

Med vennlig hilsen
Nesodden Velforbund

Velforbundet i brev til kommunen: 

Skal ikke velveiene måkes? 

Vedtaket  
kan umulig  

være riktig og i  
samsvar med  
forvaltnings-

lovens  
bestemmelser.
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(man–lør)

Follo Distribusjon står for kvalitet, og deler
bl.a. ut Foreningsnytt, Ås og Vestby
Markedsleder på distribusjon i Follo-regionen, høy
dekning, dokumenteres med tlf.-kontroller hver uke.
Ta kontakt på tlf. 66 91 07 57 hvis du har spørsmål om
distribusjon eller avislevering.
«BUDSKAPET RETT HJEM»

NesoddeN dyrekliNikk as
Charlotte søyland og Trine Fosser

Flaskebekksenteret, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 00 90

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

Hjemmebesøk etter avtale
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Som du ser, har Fellesvelets Avis 
gått over til fargetrykk. 

For at du skal kunne finne 
lettere fram til det som interes-

serer deg, har vi innført fargede ytter-
kanter på alle sider.

Turkis farge markerer generelt stoff, 
grønn står for velmateriale, mens annon-
sesidene kjennetegnes av en mørk turkis 
kant.

Fargene er inspirert av halvøyas sko-
ger og av fjordene som rammer oss inn.

Jorunn Waaler i Waaler design har 
lagd den nye forsiden.

Lian Kirsæther har måttet slutte 
som velforbundets sekretær, og 
nå tar 43-årige Grethe Marie 
Belboe over. Hun kommer fra 

Trondheim og har bodd på Nesodden 
i åtte år. Hun er ellers selvstendig næ-
ringsdrivende, og driver en nettbutikk 
som selger regntøy til barn – blant annet 
barnevaderen – sammen med sin kjæres-
te Narve Granøien. Se www.grena.no

Belboe, som er utdannet typograf, 
designer dessuten websider, produserer 
trykksaker og/eller bygger opp profiler 
til små bedrifter og private personer. 

Hun var forøvrig med å sette i gang 
Fjordvangen barnehage og sitter i FAU
ved Berger skole.

Hun forteller at hun gleder seg til å ta 
fatt på jobben.

Ny sekretær

N
otiser

Savner du 
velavisen i din 

postkasse?
Ring Follo distribusjonsservice 
66 91 07 54 / 915 56 964

Velavisa i farger

Vi vil gjerne presentere noen av 
grunnsteinene i lokalsamfunnet 
og tar imot forslag på mennesker 

av den typen som alltid stiller opp for 
nærmiljøet. Har dere en sånn i din bebo-
erforening? 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) 

Etterlyst: Bygdas 
bærebjelker 

?

Velavisa i farger
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.....side 10-11

Mye velmoro i 

sommer!

Mange vel har årlige sommer-

fester. Fra Bomnasvik og Fund-

ingrud har vi fått fl otte bilder-

apporter fra disse. Under ser 

du x og x som gir full innsats 

under Sagafestens sekkeløp.

NESODDEN

Nå i farger!

Og med ny 

forside!

Mye å lese.

Foto: Geir Helwig Pedersen

I   Fellesvelets Avis nr. 4, 1958 (vårt 
arkivs eneste nummer fra dette 
året) er man opptatt av mange 
ting. Det fortelles for eksempel at 

magister Elizabeth Skjelsvik, som har 
registrert forekomster etter fortidsmen-
nesker i Follo, har oppdaget en grav-
haug på Varden. Det er en såkalt røy-
segrav som har fått denne frittliggende 
plassering. De var vanlige, forteller fru 
Skjelsvik, i bronsealderen. Og hun me-
ner en sjøkonge har ligget her.

Markeringen av Nesodden Helselags 
45-årsjubileum vies også oppmerksom-
het. Så også det faktum at Hellvik vel 
har en «virksom damegruppe».  Og med 
fru Jacobsen i spissen har disse holdt en 
vellykket tilstelning som innbrakte over 
1.000 kroner.

En leser beklager seg over de dårlige 
forholdene for bussventende på Tangen. 
«Forholdene er lite tilfredstilliende når 
det gjelder uværsskur. Det er nærmest 

Fellesvelets Avis 
for 50 år siden

en dukkestue en har nå,» klager vedkom-
mende, som undertegner med «daglig 
reisende».

Fra Fjellstrand vel fortelles det at de 
nå har 140 medlemmer (i dag har tallet 
steget til 263) og at veiplanen fra ifjor 
nå er gjennomført. Hva denne går ut på 
skrives det ikke noe om, men styret har 
bestemt at neste års innsats skal komme 
Nyborgbakken til gode «som i mange år 
har vært i en elendig forfatning». 

Om Blylagsdammen forteller vel-
avisen anno 1958 at den er helsefarlig. 
Om ikke sikringstiltak blir foretatt, fast-
slår Helserådet at dammen ikke er egnet 
som «matvann. Mange husstander bruker 
den som drikkevann, men etter tidens 
krav erklæres nå Blylagsdammen som lite 
tilfredstillende. Distriktslege i Frogn, dr. 
Ramstad, fastslår at vannet er forurenset.

I et ordførermøte på Varden har spørs-
målet om felles interkommunal søppel-
tømmingsplass for Follo-kommunene 
vært drøftet. Et spørsmål velavisens skri-
bent omtaler som «brennaktuelt». 

«Kommunene er så små og bebyggel-
sen så spredt at en ikke kan regne med  
at de hver for seg kan gå til anskaffelse 

av spesialbiler eller holde mannskap for 
virkelig rasjonell søppelbehandling,» for-
klarer ingeniør Erlandsen.

Det mest naturlige stedet for et slikt 
anlegg mener ingeniøren vil være rundt 
Årungen.

Møtet vedtok at komiteen skal finne 
et høvelig område og foreligge sitt arbeid 
på første ordførerkonferanse, eller senest 
innen årets utgang.

Førstesiden av den femti år gamle 
velavisen er viet en pågående aksjon 
for å frede Prestegårdsskogen. Her var 
det nemlig den gang et enestående 
rikt fugleliv. Sterkt støttet av interes-
serte personer og lokale organisasjoner, 
forteller artikkelen, har Østenlandske 
Naturvernforening tatt initiativ til å 
frede skogen. 

Dr. philos. H.L. Løvenskiold, som selv 
bor i  området og omtales som «fugle-
mannen», forteller  at skogen er på 500 
mål, delt av riksveien. Sammen med 
journalist-ornitolog Egil Meidell Hopp 
har Løvenskiold registrert 60 forskjellige 
arter. Han tar til orde for å lage et reser-
vat for fuglene. «Et trygt tilholdssted og 
en oase» ønsker han, som dessuten vil 
bevare kommunens eikeskog.



A
nnonser

Nr 3 
sepT
2008

6

Jeg ønsker  
Fellesvelets Avis’  

lesere en god høst!

Hilsen Hannibal

Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo

Telefon 22 83 28 90

www.hannibal.no

Bjørn Kåre Munkvold
Torneveien 21, 1454 Fagerstrand 
Mobil: 97 11 23 05, fax: 66 91 81 30 
Mail: info@bkmelutleie.no

www.bkmelutleie.no

INSTALLASJON

«Gamle elektikere»
klare for oppdrag på 

Nesodden 
og omegn. 

Vi leverer til 
avtalt pris.

Odd og Bjørn Kåre

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ......... 7–16
torsdag  .................................. 7–18 
Lørdag  ................................... 9–14

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

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

miljøvennlig maskinarbeid
e. samuelsen, 
lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand

Tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696
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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

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

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

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
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

Fjordvangen vel
Stiftet 16.10.1923
Fyller 85 år i år!

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

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

Hasle/Fundingrud
veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer
leder: Morten anker-
nilssen
tlf. 480 02 343

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

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

Nesoddtangen vel
Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer
leder: Kari ø. Holøs 
tlf. 66 91 69 19

Nordstrand vel
Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer
leder:  lise 
gunbjørnsen  
tlf. 66 91 82 48

Oksval vel
Stiftet 18.7.1904
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: Bård Hauki 
tlf. 928 50 005 

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

Solbakken vel
Stiftet 14.6.1946
10 medlemmer
leder: Bjørn-åge 
johnsen  
tlf. 67 90 45 00

Solbergskogen  
velforening
Stiftet 18.8.1935
70 medlemmer
leder: odd-petter 
Fylling   
tlf. 66 91 30 91

Solåsen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer
leder: Kjersti W. væge
tlf. 66 91 97 17

Spro vel
Stiftet 17.8.1947
70 medlemmer
leder: Kenneth 
pettersen 
tlf. 922 96 048

Svestad vel
Stiftet 5.7.1926
96 medlemmer
leder: Marion 
thoresen
tlf. 915 93 504

Søndre Blåbærstien 
sameie
Stiftet 1986
135 medlemmer
leder: Frode paulsen 
tlf. 66 91 29 35

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 

Foreningenes kontaktinform
asjon

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

materiell 
• rabatt på strøsand-

kasser
• Gunstig ordning  

for oppfylling av 
strøsand

• Tegninger til  
lekestativ

• Hefte om lover og 
regler for private 
veier

• svært lønnsomt  
innkjøpssamarbeid

se www.velnett.no 
for mer informasjon.

Noe på gang som 
dere kan dele med 
velavisen?
Takk til dere mange 
som ofte sender nytt 
fra ver og foreninger. 
Vi vil gjerne ha mer 
slikt stoff! Vi prøver 
å kontakte forenings-
lederne via epost 
foran hver utgivelse 
av Fellesvelets avis. 
(si ifra dersom dere 
ikke mottar epost! I de 
tilfellene der lederen 
ikke har, kan vi kan-
skje få bruke eposten 
til en annen i styret?)

Forandringer?
Det er svært praktisk 
dersom endringer av 
telefonnummer, leder, 
antall medlemmer og 
lignende kan meldes 
elektronisk direkte  
til velavisen:  
ford@powertech.no

eget nettsted?
mangler foreningens 
nettadresse i denne 
oversikten? send den 
til velavisen slik at vi 
kan gjengi den som en 
del av kontaktinfor-
masjonen, da vel.      

Nesodden Velforbunds 36 medlemsforeninger 
representerer 3 195 husstander på Nesodden
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Av Freddie røed

lørdag 2. august 2008 var 
saga festplass pyntet til den 
årlige festen som Bomansvik 
vel arrangerer for medlem-
mene. Dagen startet med regn 
og grått vær, men klokken 16 
klarnet det opp. Da Christiane 
ønsket barna velkommen til 
barnelekene klokken 18, skinte 
solen. Det ble potetløp, sek-
keløp og ballongdans. Det ble 
delt ut godteri og premier med 
rund hånd. alle jublet, smilte, 
lo og hygget seg. Fedrene måtte 
vise at de ikke hadde glemt sine 
gamle kunster med sekk og 
hopping. Tidligere sokneprest 
Christian sonefeldt leste et 
spennende eventyr, og alle var 
så stille at man kunne høre den 
berømte knappenålen falle. 

Barna hygget seg utover 
kvelden med ballkast på klov-
ner, bokser og tombola med 
masse gevinster. De litt eldre 
barna kastet også med piler 
og klatret i tau. Klokken 19.30 
ble høyttalervolumet skrudd 
kraftig opp, og Nesodden 
Danse- og Linedansklubb inn-
tok dansegulvet. De presen-
terte elleve ulike danser i et 
gnistrende tempo og mottok 
stor applaus og begeistrede 
tilrop under hele fremførin-

gen. solveig melheim var en 
veldig stolt og fornøyd leder 
for troppen. Det var flotte 
diplomer til beste dame og 
beste herre i luftgevær, pil-
kast og hesteskokasting. Det 
ble en hard konkurranse 
Bomansvikinger imellom.

det fine været bare fortsat-
te, og det ble grillet mye god 
mat på den store grillen. Det 
var også en bod med «ting og 
tang» hvor man kunne gjøre 
et kupp. mens mørket senket 
seg og lyskjedene med kulørte 
lykter kastet et festlig lys over 
festplassen, var tiden kommet 
til Karaoke. Det var mange som 
våget seg opp på scenen, alene 
eller i grupper. Det var veldig 
flott og morsomt. alle høstet 
stor jubel. Klokken 22 var det 
et flott fyrverkeri til ære for 
festen og alle medlemmene. så 
ble det store lotteriet avviklet 
med maNGe, FINe gevinster, 
gitt av medlemmene. Det ble 
mange glade vinnere og en pen 
inntekt til Bomansvik vel. 

da mørket senket seg over 
festplassen, var de fleste glade 
for en vellykket sommerfest i 
Bomansvik Vel. Og – til slutt 
– en stor takk til værgudene!

Freddie Røed var sagafestlederen i år.  

atter en sagasuksess

Ovenifra og ned:
Nesodden Danse- og Linedans-
klubb i aksjon.
Festplassen var pyntet med ballon-
ger – og telt mot mulig nedbør.
I sekkeløpet var også voksne med. 
Fra venstre: Erling Cornelius, 
Christian Sonefeldt, Gunvor 
Høgåsen og Jan Erik Høgåsen.
Sagafestens faste karaoke-
kor består av (f.v.) Kirsten N. 
Nafstad, Elin Østmo, Ingeborg 
Schia og Anita Larsen.
Fyrverkeri ble det også.
Barna var resere med potetene: 
(f.v.) Pernille Grøstad Halvorsen, 
Caroline Løvenskiold, Peter 
Morrison, Åsmund H. Ophus, 
nesten skjult bak Åsmund, Tuva 
H.Ophus.
Alle foto: Geir Helwig Pedersen og 
Tom Johansen
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Av Anita Fatnes

disse bildene er fra årets vel-
fest i Hasle/Fundingrudveien 
Vel. Festen fant sted lørdag 
23. august og er ett av de to 
viktigste sosiale arrangemen-
tene velet står for hvert år. 
Det andre er et fakkeltog med 
juletretenning på eklund før-
ste søndag i advent.

Vi skifter på hvem som er 
i festkomiteen, i år var det 
ekteparene Jan Henry og Jøril 
sivertsen, og Øystein Grøstad 
og Ulrika Wennberg sin tur. Og 
de gjorde en god jobb. 

det ble arrangert vel-OL 
2008 i Krangeveien på Jaer/
Hasle på Nesodden – i blant 
annet grenene kulestøt (med 
steiner), spydkast, ball i bøtte, 
sprangridning (der vi selv var 
hestene!), slåball (ball i tau på 

pinne), potet-på-skje-løp, og 
kaste ball i bøtte (for de min-
ste). 

Forsamlingen ble delt i tre 
grupper; 0–6 år, 7–20 år og 
21–100 år – og det ble kåret 
beste kvinnelige og mann-
lige utøver i hver klasse. I den 
yngste gruppen fikk imidler-
tid alle medalje og bamse – til 
deltakernes store stolthet og 
begeistring !

de fleste hadde med seg 
bord og stoler, og vi plasserte 
oss like godt midt i grusveien! 
Veldig koselig å sitte slik på 
mange små bord som utgjorde 
et langbord. Den årlige teore-
tiske konkurransen ble også 
gjennomført, og vinnerne ble 
Nina sandberg med familie. 

anita Fatnes er kasserer i Hasle/
Fundingrudveien vel

velhygge på grusen

Fra toppen og nedover: Jøril 
Sivertsen var årets arrangør.

Kulestøter Anja Akre.

Trond Gulbrandsen, Jan Henry 
Sivertsen, Kjell Hasle og Jan 
Gulbrandsen.

Torill Lund hygget seg, og hadde 
medbrakt sølvbestikk og fine  
vinglass for anledningen.

Kirsti og Johanne Anker-Nilssen 
gledet seg sammen med de andre  
festdeltakerne.

Daniel Fatnes (3) stilte i potet-
løpet.

Henrik Anker-Nilssen og Pernille 
Halvorsen.

Adrian Grøstad kastet spyd i  
velets eget OL 2008.

Alle foto: Anita Fatnes
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Blomst & gavebutikken
Alt i buketter, dekorasjoner og sorgbinderi

Tlf. 66 96 00 81
Drøbakvn. 18, 1454 Fagerstrand

478 82 010

din  
lokale 

elektriker 
ønsker sine kunder 

god høst!
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• Maskinutgraving • Sprenging
• Utvendig vann & kloakk
• Nyanlegg • Pumper  
• Rørleggerservice

NesoddeN
www.tyreng.no

MaSkiNeNtRePReNøR og RøRleggeR

Svein Tyreng AS
)64 93 86 33
Faks:  64 93 86 28

e-post: post@tyreng.no

VI INSTALLERER VANNMÅLER FOR DEG!!
MOB: 907 21 027 MAIL: RUNLAUR@ONLINE.NO

ALT I RØRLEGGERARBEIDE.
SMÅ OG STORE OPPDRAG.

Bruk  
våre gode 

annonsører

hilsen 
Fellesvelets avis

16.500
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Noe kjedelig har skjedd hos 
Hasle/Fundingrudveien vel. 
Benken som velformann morten 
anker-Nilssen og kasserer anita 
Fatnes så fint satte i stand og 
plasserte i Grøstadkrysset, ble 
stjålet i mai.

de to styremedlemmene 
hadde brukt mange timer på 
å pusse opp den opprinnelige 
kommunebenken. Den var 

rusten, full av mose og skulle 
egentlig kastes i Oslo. Nå var 
den tydeligvis blitt så fin at 
noen så sitt snitt til å ta den 
med seg! 

Benken er svært tung, så 
det er ingen enmannsjobb å 
løfte den. Det finnes dess-
uten kun én benk akkurat 
som denne. For den ble pus-
set opp i andre farger enn 

den orginalt var laget i. Den 
forsvant altså fra Hasleveien, 
ved Grøstad Gård – der hvor 
jordbærbilen alltid står.

dessverre var den ikke  mer-
ket med velets navn – noe sty-
ret har tatt lærdom av. 

 
Har noen tips i saken, kan de 

kontakte Anita Fatnes på 920 58 
038 eller anitafatnes@yahoo.no.

Hvem i all verden stjal benken?

advokat Tarjei pedersen hos 
KLUGe advokatfirma repre-
senterer Norges og Nesodden 
Velforbund. Han skriver om 
fordeling av kostnader knyt-
tet til opparbeidelse av vei-
anlegg:

«Vi forstår det slik at kom-
munen ønsker å vedta prin-
sipper for fordeling av kost-
nader knyttet til veianlegg i 
regulert område som vil bli 
opparbeidet i kommunal regi 
(...) 

Videre forstår vi det slik at 
kommunen skal legge disse 
prinsippene til grunn i den 
videre planlegging og bygge-
saksbehandling også i saker 
hvor en eller flere grunneiere 
motseter seg en slik løsning. 
(...)

Intensjonene er gode i den 
forstand at man ønsker en 
praktisk og rask behandlings-

måte for de saker hvor kom-
munen utfører veiopparbei-
delse i stedet for å pålegge 
dette en/flere grunneiere slik 
plbl § 67 forutsetter. 

For den enkelte utbygger 
vil det kunne være ønskelig at 
kommunen forstår arbeidene 
samt forskutterer kostnade-
ne. Fordelingen av kostnader 
kan også tilsynelatende virke 
ok ved at man fordeler for-
holdsmessig etter antall kvm 
tomt. 

I tillegg har man inntatt en 
sikkerhetsventil hva gjelder 
dem som ikke kan betale, ved 
at deres andel blir tinglyst på 
eiendommens grunnboksblad 
som en heftelse.

Det foreslåtte har imidler-
tid en rekke svakheter. Vår 
første prinsippielle innven-
ding er at kommunen ikke 
har kompetanse til å vedta 

andre prinsipper enn dem 
som er fastlagt i plan- og byg-
ningsloven (...) Det andre er 
at de prinsipper som ønskes 
valgt  bl.a. ikke tar hensyn til 
de begrensinger som følger 
loven. (...) Tilsvarende gjel-
der de detaljerte saksbehand-
lingsreglene ved både fram-
settelse og behandling av krav 
om refusjon, og bestemmel-
ser knyttet til hva som utgjør 
refusjonsenheten, hvilket 
areal som er refusjonspliktig, 
vurderinger av verdistigning 
osv. (...)» 

KLUGe anbefaler kommu-
nestyret å utsette saken inntil 
den er utredet mer. De anbe-
faler å kartlegge kommunens 
svært begrensede kompetan-
se i slike saker.

Hvem skal betale veien?

Husk:
Bestilling av sand må må skje 
innen 30. september. Dette er  
absolutt siste frist. 

Velforbundet har fått ny post-
adresse. Den er: Åsaveien 3, 
1450 Nesoddtangen.

søknad om midler til vei-
lys/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. 

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 husnum-
mer! (Neste gang kan det 
være du som trenger hjelp, 
og av og til kan det være 
minutter som skiller mel-
lom liv og død.) Dette gjel-
der selvsagt også veinavn.

• å sende alle endringer i 
styrets sammensetning til 
sekretariatet slik at velavi-
sen og Velforbundet har rik-
tige navn.

spørsmål vedrørende søknad 
om midler til veilys/trafikk-
sikringstiltak kan rettes til 
Knut Næsje på mail: 
knnaesje@online.no.

G
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Fjordnært, 
fritt og flott
Den sørligste delen av Nesodden deles mellom velene 
Fagerstrand Myklerud og Fagerstrand. Sistnevnte dekker  
den sjønære delen, som er rolig og har overvekt av hyttefolk.

Av eva Jantunen  
og Ann-turi Ford
Kallenavnet «Kongo» er imidlertid vel-
leder og sommergjest gjennom åtte år, 
Lars saunes, ikke så glad i. 

Det stammer fra tiden etter krigen da 
folk ikke hadde så god råd og måtte bygge 
med de materialene de hadde til rådighet. I 
dag har fritidsboligene her svært god stan-
dard. I «Kongo-tida» hadde velforeningen 
allerede eksistert i over tre tiår – de feiret 
nemlig 90 år i sommer.  

– Det skjedde på vår årlige sommer-
fest. selve årsdagen er 18. august, forteller 
saunes.

de 107 tomteeiernes område strekker 
seg fra svingen i nord sørover til krysset 
ovenfor skogheim, fra brygga og helt til 
Frogn-grensa i sør.

Her er man blant annet opptatt av kom-
munens reguleringsplan fra 2005, som 
vedtok fortetting av området. alle er enige 
om at fortettingen skal skje uten at områ-
dets preg, med store tomter og mange 
småveier, skal påvirkes.

– minst 900 kvadratmeter skal tomtene 
være. sammen med kommunen skal vi 
stenge eventuelle smutthull i regulerings-
planen, lover vellederen.

Velet har i de siste fem–seks årene jobbet 
med kloakkløsninger og med å få asfaltert 
sine småveier. strandveien er sågar blitt 
kommunal – noe som har kostet beboerne 
en liten sum.

Kommunen har bestemt at alle utgifter 
knyttet til videre utbygging skal fordeles 
etter tomtestørrelse. Det er ikke avklart om 
alle grunneiere er enig i dette. 

– Vi håper å få avklart synet til alle 
grunneiere innen 1. oktober. Kommunen 
vil kun stå for utbygging dersom alle er enig 
i vedtatt prinsipp fra kommunen, opplyser 
Lars saunes.

Velet har fått god hjelp av Norges 
Velforbund under prosessen.

eget veilag holder de seg også med her. 
Lederen av det – og av båtkomiteen og  
strand- og miljøkomiteen – sitter i velets 
styre. Komiteene forholder seg til årsmø-
tets vedtak og til budsjettet. eventuelle 
avvik tas opp med velstyret.

– Hva gjør dere når utbyggere ødelegger 
velveiene? 

– Vi bestiller asfalt og sender regningen 
til den som har ødelagt, sier saunes enkelt. 
For veistandarden nå er mer asfalt enn 
grus – noe saunes opplyser at faktisk faller 
rimligst ut på sikt.

Velavgiften er på 500 kroner. Det synes 
velforbundets folk er lite, men forklarin-
gen er at velet eier lite, har få velveier og 
dermed lite måking og veilys. Dessuten 
har de inntekt fra båtplassutleie. 

De har ordnet seg på den fikse måten 
at avgiften til veilaget utgjør hele 450 
kroner av summen. Om man ikke vil 
være med i velet, så må man være med i 
veilaget og sparer bare 50 kroner.

– av denne femtilappen går mestepar-
ten til velforbundet, opplyser saunes.

Båtlaget finansieres av de som har 
båtplass. 

sjøens gleder har i alle år lokket ferierende 
til Fagerstrand. Fortsatt er 60 prosent hyt-
tefolk, men stadig flere blir fastboende. 

stranda er delvis kommunal og delvis 
velets eiendom. I 1938 overtok velet 18 
mål fra Fagerstrand skog. 

– Dermed ble området sikret som fri-
areal, bemerker saunes.

Fagerstrand vels eget båtanlegg ligger 
side om side med det kommersielle anleg-
get ved Fagerstrand brygge og drives til 
selvkost – til glede for velets båteiende 
medlemmer.

Hver sommer kommer Fagerstrand vels avis 
«Kontakten» ut. Årets utgave byr på mye 
interessant velhistorie. Interesserte kan kon-
takte velledelsen – se kontaktinfo på side 7.

Portrettet: Fagerstrand vel
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Stort bilde: Stranda er velets stolthet 
og er gjenstand for mye dugnad. 
Rundt 30–40 folk pleier å delta.
Øverst: Mangelen på vanngjen-
nomstrømming i det kommersielle 
båtanlegget ved brygga bekymrer 
velet. Det skaper grønske og til-
groing. Problematikken er tatt opp 
med kommunen. Velets eget anlegg 
sees i forgrunnen.
Over, venstre: Agnorbekken renner 
under Strandveien.
Over, høyre: En flott grill har vel-
folket laget, og bedre skal det bli: 
De ønsker en 200-meters sone uten 
bøyer rundt stranda og planlegger 
både vannpost og utedusj. Penger 
er satt av til å søke arkitekthjelp for 
strandområdet, hvor folk møtes til 
hverdags – og til sankthansfest med 
band og stort økonomisk overskudd.
Midten, venstre: Kommunen tøm-
mer søppel på stranda.
Midten høyre: Et problem om som-
meren er parkering. Velet arbeider 
med å få skilt som forteller hvor det 
ikke er lov å parkere og som forbyr 
innkjøring via to av de tre veiene 
som fører ned mot stranda.
Nederst venstre: – Før jeg gir meg 
som velleder skal jeg få betong her, 
slik at barnevogner og rullestoler kan 
bruke nedgangen, sier Lars Saunes.

Nede, høyre: Velforbundets Merethe 
Halvari Rinde og Eva Jantunen blir 
vist rundt av velleder Lars Saunes.



Hva er grunnen til at folk 
gidder engasjere seg i 
velarbeid? 

Jo, fordi det har sine 
svært positive sider. Les 
hva  veteran i velforbundet, 
Eva Jantunen, mener. 

Hun har mer enn 12 års 
erfaring.

Av Gjermund Kolltveit  
og Ann-turi Ford  

 
eva Jantunens etterhvert svært 
omfattende velkarriere begynte med at 
hun bekymret seg over trafikksikkerhe-
ten til barn og dyr og ergret seg over støv 
i veien i sitt velområde, Dalbo. Hun ville 
ha asfalt og fartsdumper.

– en nabo og jeg stilte til valg og kom 
inn i styret. endringene fikk vi igjennom 
i løpet av to år. Og da hadde jeg funnet ut 
hvor moro det kunne være å arbeide for 
nærområdet sitt, sier hun.

Gunnar Garbo var leder i velet i de før-
ste årene og lærte eva Jantunen enormt 
mye om organisasjonsarbeid.

I dag kan hun se tilbake på ni år som 
leder av Dalbo vel, tre år som sekretær 
og et år som strandansvarlig. etter et år 
i sitt lokale vel kom hun med i Nesodden 
velforbund, hvor hun ble værende i 12 år 
– hvorav sju som leder. I dag tilhører hun 
de respekterte æresmedlemmene.

– Det var først og fremst ønsket om en 
kyststi og det at jeg kunne lære ting som 
kom mitt lokale vel til gode som fikk 
meg inn i velforbundet. Jeg gikk i gang 
med å samle inn kart over gamle stier 
fra velene. I  2001 var stien på østsiden 
ferdig. Vestsiden venter vi fortsatt på.

Jantunens velkarriere stoppet ikke 
med Nesodden Velforbund. etter et par 
år der kom hun inn i styret i Norges 
Velforbund.

– Fra 2007 har jeg vært fylkeskontakt 
for akershus og medlem av represen-
tantskapet, forteller hun.

Tross at hun har trappet ned velarbei-
det, er hun fortsatt med i miljøgruppa og 
valgkomiteen i Nesodden Velforbund.

I valgkomiteen er de opptatt med å få 

en til å lede velforbundet. 
– Den gamle valgkomiteen fikk ingen 

lederkandidat. Dermed måtte styret få 
fullmakt til å velge en leder seg imel-
lom. Dette har de imidlertid ikke greid. 
Den gamle og den nye valgkomiteen har 
kontaktet mulige kandidater uten resul-
tater så langt. Vi må få leder på plass 
og eventuelt innkalle til ekstraordinær 
generalforsamling. saken er alvorlig og 
kan i verste fall ende med at det 72 år 
gamle velforbundet må legges på is. Jeg 
håper de får det på plass, sier hun.

– det er i Nesodden Velforbund det 

har vært mest interessant for meg å 
jobbe. Her får man være med og bestem-
me mange saker og på et høyere plan. 
Velforbundet har blant annet faste møter 
med formannskapet og et formelt samar-
beid med kommunen.

på spørsmål om det ikke tar mye tid 
å være velengasjert på lokalt topplan, 
svarer hun:

– Vi har et stort styre og fordeler 
oppgavene. Det er ikke mer enn maksi-
mum ti styremøter i året. I tillegg har 
vi arbeidsmøter og diskusjoner på mail, 
sier hun og innrømmer at forbundet 
nesten er en liten bedrift i seg selv. 

Hvorfor påta seg a nsvar og bryderi?
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Hvorfor påta seg a nsvar og bryderi?
arbeidet som gjøres her skal gagne flest 
mulig av medlemmene. 

– ellers har jeg hatt glede av å være 
med på å ha fått igjennom flere store 
saker. Og jeg har fått venner for livet, 
mange svært interessante og ressurs-
sterke bekjente og lært å kjenne kom-
muneadministrasjonen og hvordan ting 
fungerer. Og jeg har blitt kjent med dem 
som til enhver tid er politikere.

Velforbundets mange befaringer har 
gjort henne godt kjent i velene. 

– Det er stor forskjell på hvordan de 
organisererer seg og sitt lokalmiljø. Noen 

er veldig kreative og får til ufattelig mye.
Hun liker å følge med i sakene som tas 
opp i kommunestyret, leser gjerne doku-
menter og synes det er svært givende å 
få innblikk. 

– Den største saken nå i det siste har 
vært deponisaken, som forbundet har 
arbeidet med i over sju år. Den har vært 
virkelig interessant og krevende.

Jantunen understreker at man nok 
får størst utbytte av velarbeidet dersom 
man holder på noen år slik at man får 
opparbeidet seg et nettverk.

– Da går jobben også mye lettere.

eva Jantunen oppfordrer folk til å 
gå inn i arbeidet med sitt nærmiljø og 
gjerne inn i velforbundet.

selv skal hun være engasjert i miljø-
gruppa, delta på årsmøtet – og hun ser 
fram til forbundets fester hvor æresmed-
lemmene alltid blir invitert.

mer pÅ sIDe 17

H
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Legg drikkekartongene

i bærepose og 

returner dem 

med papiret

Papirinnsamling

Nesodden kommune               Sett ut papiret innen kl. 17.00 
                                                                    - ikke hentet? ring 41 51 42 51
                                     September        Oktober        November       Desember
                                           30                   28                   25                   16
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God høst  
i nærmiljøet

send gjerne bilder  
og noen ord fra  

høstens hendelser  
i beboerforeningen  

til velavisen!
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Teknisk sjef
Seks gode grunner 
til å engasjere seg i 
velarbeid:
1) Du får være med og bestemme
2) Du har over 3.000 medlemmer i 

ryggen
3) Du lærer masse om kommunen og admi-

nistrasjonen
4) Du blir kjent med politikerne, lokalpres-

sen og mange ressurssterke mennesker
5) Det er hyggelig og givende
6) Du får nye venner

Fakta om Nesodden 
Velforbund
• Partipolitisk nøytral samarbeids- og fel-

lesorganisasjon for foreninger/sameier/
lag på Nesodden, og tilstøtende kom-
muner som har interessefellesskap på 
Nesodden.

•  Samarbeidspartner for kommunen.
• Jobber blant annet med: 

Piggtrådbekjempelse (samler inn opp-
lysninger fra medlemmene til kommu-
nen), kyststien (har lokalkunnskapen 
blant sine medlemmer), veier  (velv-
eiene administreres av forbundet, og 
de  organiserer innkjøp av strøsand-
kasser og oppfylling av disse og formidler 
informasjon om veiloven, veilys/trafikk-
sikkerhetstiltak (samler inn søknader, 
administrerer bestilling, holder orden 
på den økonomiske siden), utsendelse 
av byggemeldinger (sørger for forsikring 
til alle medlemmer), lokalhistorisk arkiv, 
samferdsel, båttrafikk, reguleringsbe-
stemmelser, radonundersøkelser, dyp-
vannsdeponi, ambulanse.

• Utgir Fellesvelets Avis.

Fakta om Norges 
Velforbund
• Partipolitisk nøytral organisasjon for 

beboerforeninger i Norge
• Stiftet i 1974, har i dag omtrent 9700 

medlemsforeninger.
• Skal støtte opp om initiativ og innsats for 

beboere i by og bygd. 
• Områdeforeninger, velforeninger, bebo-

erforeninger, bygdelag, grendelag, 
borettslag og andre foreninger som 

organiserer beboere, kan bli medlem av 
Norges Velforbund.

• Formidler erfaringer, informasjon og ser-
vice tilpasset medlemmenes behov. 

• Er talerør for velbevegelsen og en av lan-
dets største frivillige bevegelser

• Har betydelig kontakt med offentlige 
myndigheter.

• Omtrent en million mennesker er med i 
velbevegelsen.

Noen høydepunkter
fra velforbundets arbeid 
de ti siste årene:
Kyststi på østsiden
I juni 2001 åpnet kyststien på Nesoddens 
østre side. Velforbundet spilte en viktig 
rolle i dette arbeidet. I mange år forut 
for åpningen var velforbundet med i en 
brygge- og stikomite, sammen med kom-
muneadministrasjonen og politikerne.

Malmøykalven
Saken om dumping av forurenset slam 
kom opp på velforbundets årsmøte i 2001. 
Velforbundet tar saker som vedrører mange 
medlemmer og denne saken så de på som 
meget viktig. Det ble ressurskrevende for 
enkelte i veldorbundets styre. Saken ble 
overført Norges Velforbund i 2006 og er 
ennå ikke avsluttet.

Veiproblematikk
Velforbundet lagde et eget hefte med sam-
mendrag av lovgivningen rundt private 
veier på bokmål. Dette heftet blir solgt også 
gjennom Norges Velforbund.

Juridiske råd
Kommunen vil fra nå av ta hensyn til ord-
lyden som Norges Velforbunds juridiske 
rådgiver når det gjelder fordeling av veiut-
gifter fra private til kommunale veier. Se
mer om denne saken på side 11.

Egen brosjyre
Velforbundet har hatt egen folder på dags-
orden lenge. Endelig i 2002 ble den vir-
kelighet. Den som er interessert kan få 
brosjyren tilsendt ved å henvende seg til 
sekretariatet (se kontaktopplysninger på 
side 2).

Radonundersøkelse
Nesodden kommune fant ikke midler til 
å gjennomføre noen radonundersøkelse 
på Nesodden. Derfor tok velforbundet på 
seg arbeidet, samlet inn opplysninger fra 
medlemmene, kontaktet Miljølaboratoriet 
i Telemark (som driver med analyser) og 
forhandlet seg fram til et pakketilbud for 
medlemmene. Resultatene fra den første 
undersøkelsen ble overrakt kommunen 

under et formannskapsmøte.

Velforbundet fikk logo
Nå avdøde Christian Doxrud utarbeidet 
i sin tid to forslag til kommunevåpen for 
Nesodden. Utkastet med en stilisert halvøy 
vant, og et forslag med Signalen fyr ble lig-
gende. Det arvet velforbundet i 2001. De 
har sågar patent på logoen. 

Politikerduell
I løpet av en årgang med Fellesvelets Avis 
ble partilederne intervjuet. Alle fikk de ni 
spørsmål om velene, velforbundet og avis-
en. Til slutt oppsummerte Eva Jantunen 
svarene i en egen artikkel. Flere gode ideer 
kom ut av dette.

Velavisen prisbelønt
I 2003 ble velforbundet tildelt utmerkelsen 
«årets budstikke» for 2002-årgangen av 
Fellesvelets Avis. Prisen ble gitt av Norges 
Velforbund. Vi siterer fra juryens uttalelse: 
«Årets pris har gått til et forbund som i 
gjennom flere år har laget en velavis det 
står stor respekt av. (...) Det er ingen stor-
slåtte overskrifter og fancy layout, men 
sidene er innholdsrike og informative. Det 
er derfor et meget godt stykke håndarbei-
de som ligger bak. Dessuten er det utstrakt 
bruk av bilder.» 

Velstoff i lokalavisen
Amta har gjentatte ganger tatt tak vel-
forbundets saker. I løpet av høsten 2000 
omtalte Amta en byggesak velforbundet 
hadde engasjert seg i nesten daglig i en 
periode. Saken dreide seg om eneboliger 
med bileilighet. Velforbundet mente entre-
prenørene tøyde lovverket til det ytterste 
uten at kommunen reagerte. I området 
var det ikke anledning til å ha mer enn en 
boligenhet pr 900 kvadratmeter. 

H
vorfor engasjere seg i velarbeid?
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Familiepakken

02 123 64 96 30 75

Til deg som bor på Nesodden:

** France 24 - engelsk versjon
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andel av Skokle-
heia 21 (gnr 2, bnr 
1536) er overdradd 
for kr 1.437.000 
fra petter Holth 
til Heidi tannum 
Holth (29.05.2008)

Myklerudveien 
117 (gnr 23, bnr 
14) er overdradd 
fra Svend petter 
Urianstad til jim 
Urianstad og an-
niken Urianstad 
(29.05.2008) 
overdragelsen 
omfatter også 
Sproveien 145 (gnr 
26, bnr 152)

andel av Sproveien 
145 (gnr 26, bnr 
152) er overdradd 
for kr 1.500.000 fra 
jim Urianstad til 
anniken Urianstad 
(29.05.2008)

andel av Seljeveien 
8 (gnr 4, bnr 691) 
er overdradd for 
kr 1.500.000 fra 
Hallvard De Bruyn 
til anita De Bruyn 
(30.05.2008)

vårveien 7 (gnr 
25, bnr 224) 
er solgt for kr 
1.950.000 fra toril 
Sørlie og Morten 
lunde til Meyer 
Camilla Martens 
og Martin lunde 
(30.05.2008)

Hellaveien 191 
(gnr 28, bnr 203) 
er overdradd fra 
Reidun johan-
son og jostein 
vereide til Sigmund 
peter vereide og 
eivind vereide 
(30.05.2008)

gnr 1, bnr 428 er 
overdradd for kr 
250.800 fra tor Sei-
ichi yamamoto øies-
tad, emi tou og yuri 
Watanabe til Bjørg 
Helene Simensen 
(30.05.2008) 
overdragelsen 
omfatter også gnr 1, 
bnr 429

Faret 6 (gnr 2, 
bnr 1068, seksjon 
105) er solgt for kr 
2.020.000 fra Stian 
grøstad til anne 
gunn engen Due 
(02.06.2008)

asgerds vei 43 
(gnr 6, bnr 173, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 1.850.000 
fra olav Haug 
og Biljana tram-
pevska Haug til 
izabela Malgorzata 
todros-Dawda og 
Konrad jan Dawda 
(04.06.2008)

tangen terrasse 
31 (gnr 4, bnr 
238) er solgt for 
kr 3.720.000 fra 
anne Zanussi og 
ivar aarrestad til 
Marie louise teige 
og Sjur larsen 
(05.06.2008)

Blåbærstien 24 
(gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 109) 
er solgt for kr 
1.725.000 fra Stig 
olof Sørensen 
til elena Maria 
elizabet nordstrøm 
(06.06.2008)

eikåsveien 26 (gnr 
1, bnr 828, seksjon 
21) er solgt for 
kr 2.275.000 fra 
elisabeth agnor 
Klynderud og 
Morten Ham-
mersgård agnor 
til Meenambal 
Skanthamany 
og Skanthamany 
Somaskanthan 
(06.06.2008)

Bjørnemyrsvingen 
21 (gnr 1, bnr 
530) er solgt for kr 
4.200.000 fra ellen 
johansen og Roar 
johansen til in-
gunn anita astrup 
og gunnar Bakke 
(10.06.2008)

Fagerveien 41 
(gnr 24, bnr 84) 
er overdradd fra 
Rune ingeman 

Syvertsen til grete 
lund Syvertsen 
(11.06.2008)

Røerveien 108 
(gnr 6, bnr 105) 
er solgt for kr 
3.780.000 fra jan 
tore Kristiansen til 
Kari-ann johnsen 
og lars Wiggen 
(11.06.2008)

Fjordvangveien 
69 (gnr 6, bnr 
306) er solgt for 
kr 4.100.000 fra 
Hennie K M invest 
as til Stian Buberg 
torstenson og 
julie Cecilie engaas 
(12.06.2008)

Rugdefaret 12 (gnr 
1, bnr 769) er solgt 
for kr 6.100.000 
fra Ronny Karlsen 
og lisbeth løkse til 
eila Raddum Berge 
(12.06.2008)

Seljeveien 7 a (gnr 
4, bnr 706) er solgt 
for kr 2.490.000 
fra trine aase 
Stensrud til garcia 
Francisco javier 
labbe og Maria 
elisabeth Bovin-
labbé (12.06.2008)

Strandpromenad-
en 13 (gnr 2, bnr 
103) er over-
dradd fra einar 
andreas Staff til 
einar andre Staff 
(16.06.2008) 
overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
oslo kommune

Harekroken 2 (gnr 
5, bnr 30, seksjon 
2) er solgt for kr 
3.450.000 fra 
annichen Ravn 
Munkvold til 
Hilde lillejord og 
espen Rasmussen 
(17.06.2008)

Bjørnemyrsvingen 
27 (gnr 1, bnr 
527) er solgt for kr 
5.800.000 fra Sig-
mund lars olsvik 
til ingvil nåmdal 

(17.06.2008)

Munkerudstub-
ben 17 (gnr 22, 
bnr 43) er solgt for 
kr 2.350.000 fra 
per arild Hall-
gren-andresen og 
eva ann-Christin 
Hallgren-andresen 
til Rita Myrvold og 
Bjørgulf andersen 
(17.06.2008)

andel av Kløftave-
ien 121 (gnr 
22, bnr 11) er 
overdradd fra 
torstein løberg 
til tore løberg, 
Steinar løberg 
og Dag løberg 
(18.06.2008)

vestoppfaret 1 C 
(gnr 4, bnr 627) 
er solgt for kr 
2.100.000 fra Ruth 
gudrun lothe til 
Helga Charlotte 
Blom og Kyrre Hel-
lum (18.06.2008)

andel av Rugde-
faret 39 (gnr 1, bnr 
893) er overdradd 
fra jeanette Sol-
berg til aslak Støen 
(18.06.2008)

Bøkeveien 15 
(gnr 15, bnr 44) 
er overdradd fra 
Bresling greta til 
otto viggo Bresling 
(18.06.2008)

gnr 1, bnr 961 
er solgt for kr 
900.000 fra Hege 
Dagny Skoglund 
til gianina vas 
og alexander vas 
(19.06.2008)

Kikutveien 25 
(gnr 25, bnr 39) 
er overdradd for 
kr 675.000 fra 
Kari Henmo til 
Sverre Henmo, 
Harald Henmo 
og ola Henmo 
(19.06.2008)

gamle Hellvikvei 
79 (gnr 1, bnr 
116) er solgt for kr 

4.000.000 fra ar-
nulf Thorvald Bye 
til Henno grenness 
og nina Hanssen 
(19.06.2008)

Bjørnemyrveien 1 
o (gnr 1, bnr 442, 
seksjon 15) er solgt 
for kr 1.750.000 fra 
Thomas Ulleberg 
johannesen til 
vigdis Dammyr 
(19.06.2008)

Bommenveien 
21 (gnr 25, bnr 
155) er overdradd 
fra leif Mikael 
Mikaelsen til leif 
Roger Mikaelsen og 
aud Merete Kno-
bloch (20.06.2008)

tømmerbakke 
vei 40 (gnr 30, 
bnr 196, seksjon 
2) er solgt for kr 
3.875.000 fra 
øyvind aaby 
lien til Morten 
Christensen 
(20.06.2008)

andel av Bom-
menveien 21 (gnr 
25, bnr 155) er 
overdradd for kr 
675.000 fra leif 
Roger Mikaelsen 
til Svein tore Kno-
bloch (20.06.2008)

åsaveien 33 (gnr 
2, bnr 659) er 
overdradd fra 
else Margrethe 
oldereid til nan 
Birgitte oldereid 
(20.06.2008) 
overdragelsen 
omfatter også 
åsaveien 37 (gnr 
2, bnr 771)

gamle Hellvikvei 
31 (gnr 1, bnr 
105) er solgt for kr 
4.350.000 fra Hilde 
Forslund og Bjørn 
Karl Forslund til 
Morten gjetanger 
og Malin elisabeth 
larsson gjetanger 
(23.06.2008)

andel av Svestad-
veien 23 (gnr 20, 
bnr 50) er over-
dradd fra lissie Ro-
jahn til ivar jonas-
sen (24.06.2008)

gnr 5, bnr 27 
er overdradd fra 
lolly astrid Borg 
til liv Mowe 
(24.06.2008)

gnr 5, bnr 27 er 
overdradd for kr 
100.000 fra liv 
Mowe til lars  
Kolsrud 
(24.06.2008)

Eiendom
soverdragelser

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

§]

1 Berger
2 Skoklefald
3 ildjernet
4 nesoddtangen
5 Hellvik
6 Flateby
7 Solberg
8 Sørby
9 Røer
10 løes
11 preste-

gården
12 Ruud
13 loftu
14 grøstad
15 Krange
16 Hasle
17 Kuås
18 Hokholt
19 Fundingrud
20 Svestad
21 Klufta
22 Munkerud
23 Myklerud
24 agnor
25 Spro

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

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

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

Vi sender den gode energien rundt

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

Best pris  
raskest salg
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

www.eiendomsformidling.no
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Eiendom
soverdragelser

andel av Furuholtet 
8 (gnr 23, bnr 
88, seksjon 1) er 
overdradd for kr 
1.100.000 fra tone 
Christin Hesselberg 
Muri til per Håkon 
Muri (25.06.2008)

nøkkefaret 22 
(gnr 2, bnr 1177) 
er solgt for kr 
4.650.000 fra trond 
øystein Mun-
kerud johansen til 
ingvild Hafstad og 
Kjetil gard Skogen 
(26.06.2008)

tajbråtveien 15 
(gnr 25, bnr 537) 
er solgt for kr 
2.100.000 fra Skan-
ska Bolig as til Fager 
Skog Barnehage as 
(26.06.2008) 
Salget omfatter 
også gnr 25, bnr 
538

Bjørneskrenten 
50 (gnr 30, bnr 
349) er solgt for 
kr 5.650.000 fra 
Carola Beatrice 
Bjørklund til ninni 
Marie-ann Mürer 
og arnesen john 
Morten Beyer 
(26.06.2008)

Bråtenveien 37 
(gnr 29, bnr 5) er 
overdradd fra leif 
josef pedersen til 
arnfin pedersen 
(27.06.2008)

Skoklefald terrasse 
66 (gnr 2, bnr 
1265) er solgt for kr 
5.200.000 fra Kjell 
gunnar Herning og 
gro Mette Kolsrud 
til agnes Kristin 
johnsen og Kirsten 
gran (27.06.2008)

Bergveien 27 (gnr 
4, bnr 225) er 
overdradd for kr 
4.000.000 fra per 
gottlieb Skancke 
til Karin ore og 
jan Birger ore 
(27.06.2008)

Kirkeveien 67 
(gnr 10, bnr 21) 
er solgt for kr 
1.305.000 fra anto-
nius josephus Ma 
Kuijlen til Camilla 
Krokvik Rostom 
(30.06.2008)

gnr 1, bnr 941 
er solgt for kr 
1.650.000 fra vvs 
anlegg as til anita 
Kristin jenstad 
Heide og joar Heide 
(30.06.2008) 
Salget omfatter 
også andel av gnr 
1, bnr 943

Hovdens vei 19 
(gnr 6, bnr 294) 
er solgt for kr 
2.450.000 fra 
gjermund Sneve 
guttormsen og 
Benedikte Wesche 
til oslofjorden 
eiendomsutvikling 
as (04.07.2008) 
Salget omfatter 
også Hovdens vei 
21 (gnr 6, bnr 295)

Bergerveien 31 
(gnr 1, bnr 233) er 
overdradd fra eva 
johansen til Willy 
Kåre johansen 
(04.07.2008)

tangenveien 43 B 
(gnr 4, bnr 788, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 3.930.000 fra 
Kristine Holtet og 
Sigmund nordhus 
til leiv Steinstø 
(07.07.2008)

Bjørnelia 52 (gnr 
30, bnr 250) 
er solgt for kr 
4.450.000 fra Hans 
olav nicolaysen til 
nina Skogtrø og 
torbjørn Skårild 
(07.07.2008)

gamle Hellvikvei 
55 (gnr 1, bnr 113, 
seksjon 4) er solgt 
for kr 3.250.000 fra 
Morten Remberg og 
Siv Fagertun Rem-
berg til eva jenny 
Madeline lindh og 
åke Henry Karlsson 
(07.07.2008)

Blåbærstien 10 e 
(gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 64) er solgt 
for kr 2.700.000 
fra jeremy john 
Williams til pavel 
Fomenko og line 
Hellum Fomenko 
(07.07.2008)

Svestadveien 10 
(gnr 20, bnr 49) 
er solgt for kr 
2.750.000 fra tove 
irene anderdal til 

trond Brænne og 
iben Sandemose 
(07.07.2008)

Blåbærstien 20 a 
(gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 37) er solgt 
for kr 1.870.000 
fra Roger erling 
edvardsen og 
Supawan Seeharux-
sa til Thor-åge 
emanuel Sundsby 
og åse tea Bachke 
(07.07.2008)

andel av øvre 
Solåsen 4 (gnr 
1, bnr 910) er 
overdradd fra 
gisle jørstad til 
Marianne jørstad 
(07.07.2008)

tangenveien 129 
(gnr 2, bnr 410, 
seksjon 3) er solgt 
for kr 3.940.000 
fra Sigurd jør-
gen parmann til 
Stump Holding as 
(07.07.2008)

andel av even-
stuveien 16 (gnr 
1, bnr 569) er 
overdradd for kr 
610.000 fra jenny 
Charlotta Svensson 
til erik Rosenlund 
(07.07.2008)

Seljeveien 2 D (gnr 
4, bnr 696) er solgt 
for kr 2.400.000 fra 
Marie louise teige 
til Henrik Dinger og 
Silje Skjemstad Din-
ger (07.07.2008)

Bjørnemyr ter-
rasse 11 B (gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
20) er solgt for 
kr 2.510.000 fra 
tore Westberg til 
Konrad piotr talaga 
og alicja Zadrozna 
(07.07.2008)

nordstrandveien 
2 (gnr 28, bnr 
185) er solgt for kr 
6.600.000 fra Helle 
Madsen til vendela 
Maria Kirsebom 
Thommessen 
(08.07.2008) 
Salget omfatter også 
gnr 28, bnr 211

gnr 4, bnr 3, 
fnr 1 er solgt 
for kr 600.000 
fra Bjørn verner 
juliusson til lale as 

(09.07.2008)

Bregneveien 1 (gnr 
4, bnr 536) er solgt 
for kr 2.390.000 
fra ingvil nåm-
dal til ingrid lie 
(10.07.2008)

åsaveien 47 (gnr 
2, bnr 857) er solgt 
for kr 1.100.000 
fra Bjørn lillegård 
og Hildur lillegård 
til Rah Holding as 
(11.07.2008)

eikåsveien 20 (gnr 
1, bnr 828, seksjon 
18) er overdradd fra 
Solveig johansen 
til jan johansen og 
Synnøve johansen 
(14.07.2008)

Flaskekroken 19 
(gnr 2, bnr 1660) 
er solgt for kr 
4.400.000 fra Brit 
Haugstveit og jerry 
Thomas Warren 
til Unni Drønnen 
nicolaysen og Hans 
olav nicolaysen 
(15.07.2008)

øvre Solåsen 
11 (gnr 1, bnr 
882) er solgt for 
kr 5.200.000 fra 
Christine Martin og 
Harald jacobsen til 
aja anita nilssen 
Humm og geir egil 
garø (15.07.2008)

nedre Movei 34 
(gnr 4, bnr 54) 
er overdradd fra 
asta nelly golden 
til Christina irene 
golden-Myreng, 
Cecilie golden, 
ingemund golden, 
geir golden Sæther, 
vigdis golden 
Sæther og terje 
golden Sæther 
(15.07.2008) 
overdragelsen 
omfatter også gnr 
4, bnr 60

Flaskekroken 
20 (gnr 2, bnr 
1661) er solgt for 
kr 4.400.000 fra 
Brit Haugstveit 
og jerry Thomas 
Warren til trond 
øystein Munkerud 
johansen og liv 
torill johansen 
(15.07.2008)

Blåbærstien 
24 (gnr 2, bnr 
1123, seksjon 
105) er solgt for 
kr 2.170.000 fra 
oslo kommune til 
tommy johnsen 
og jenny østgård 
(17.07.2008)

gnr 15, bnr 103 
er overdradd fra 
edna Katti De Flon 
til Flon truls erik 
lasalle De og tom 
lasalle De Flon 
(17.07.2008) 
overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Frogn kommune

gnr 15, bnr 103 
er solgt for kr 
1.590.000 fra Flon 
truls erik lasalle 
De og tom lasalle 
De Flon til Mai 
elisabeth Fremstad 
(17.07.2008) 
Salget omfatter 
også e.d. i Frogn 
kommune

Høgtunveien 6 
(gnr 29, bnr 105) 
er solgt for kr 
3.600.000 fra Hugo 
lauritz jenssen 
og ane Bratshaug 
Smørås til tonje 
Hegre og trond 
alm (17.07.2008)

tangenveien 107 
(gnr 2, bnr 1025, 
seksjon 48) er solgt 
for kr 2.450.000 fra 
Monica Skatland og 
Rune Hiller til jon 
Harald glomsås og 
astrid Driva Rød-
sand (17.07.2008)

Hellvikveien 180 
(gnr 5, bnr 6) er 
overdradd fra Bjørn 
erling Dingstad 
til anne-Stine 
Røil Dingstad 
(18.07.2008)

gnr 30, bnr 217 er 
overdradd fra Knut 
Rindahl til arne 
olav Fredriksen og 
Bodil Margareth 
Matthieson Hitter-
dal (18.07.2008)

gnr 23, bnr 13 
er overdradd for 
kr 4.000.000 fra 
n.odden Utbygg.
Sel.a/S til nesod-
den kommune 
(21.07.2008)

Fagerveien 52 (gnr 
24, bnr 95) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra Hans abraham 
Hauge og nina 
lisbeth gundersen 
til einar nicolai 
Hope edvardsen 
(21.07.2008)

gnr 2, bnr 1007 er 
overdradd fra gerd 
Margrethe Heber 
til Christian Brym 
(21.07.2008) 
overdragelsen 
omfatter også gnr 
2, bnr 1008

Skogveien 16 (gnr 
4, bnr 753, seksjon 
1) er overdradd 
fra edith Moen til 
ingunn Moen og 
anne-lise øivold 
(22.07.2008)

Rådyrveien 34 (gnr 
6, bnr 279) er solgt 
for kr 4.200.000 
fra Sandor an-
tal til josefine 
Käthe Marga-
retha Rausand og 
trond Rausand 
(22.07.2008)

gnr 6, bnr 24, seks-
jon 1 er solgt for kr 
3.140.000 fra Kjell 
grundvold til Her-
man andre Skaar 
(24.07.2008)

Krangeveien 17 
(gnr 16, bnr 50) 
er overdradd for 
kr 2.800.000 fra 
Christine Schilling 
til trond gulbrand-
sen (24.07.2008)

vestoppfaret 3 D 
(gnr 4, bnr 632) 
er solgt for kr 
2.650.000 fra jose-
fine K‰the Marga-
retha Rausand og 
trond Rausand til 
Hans ove nik-
las lindblom og 
Katarina grasmo 
(24.07.2008)

gnr 14, bnr 116 er 
overdradd fra Knut 
grøstad til anna 
Helene grøstad 
(28.07.2008)

gnr 14, bnr 116 er 
overdradd fra anna 
Helene grøstad til 
Hans andreas grøs-
tad (28.07.2008)
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Eiendom
soverdragelser

Kikutveien 8 (gnr 
25, bnr 87) er 
overdradd fra Kåre 
jørgensen til inger 
Cecilie jørgensen, 
Rolf Dagfinn jør-
gensen, else-Marie 
Dauchez og Frank 
Robert jørgensen 
(29.07.2008)

Kikutveien 8 (gnr 
25, bnr 87) er solgt 
for kr 2.800.000 
fra inger Cecilie 
jørgensen,Rolf 
Dagfinn jørgensen, 
else-Marie Dauchez 
og Frank Robert 
jørgensen til 
lisbeth Worren 
johnston og james 
Madison johnston 
(29.07.2008)

Reineveien 2 
(gnr 25, bnr 416) 
er solgt for kr 
2.800.000 fra Mads 
Børge Krøtø og 
ann-Karin Bergland 
Krøtø til Domin-
ique Raoul Kaitjilij 
og Sunniva linge 
Utvik (30.07.2008)

Blåbærstien 14 B 
(gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 72) er solgt 
for kr 2.580.000 fra 
elin Bræck og Maria 
Bræck ammerud til 
Kjersti normann 
(30.07.2008)

Mokleiva 48 (gnr 
2, bnr 457) er solgt 
for kr 1.800.000 fra 
teka as til terje Blix 
lie (30.07.2008)

Bjørnemyr ter-
rasse 24 (gnr 1, 
bnr 521) er solgt 
for kr 4.900.000 
fra Kristin osland 
lexow og Finn 
lexow til Morten 
Walmsness oppe-
gaard og Karianne 
lampe oppegaard 
(01.08.2008)

Furukollen ter-
rasse 1 (gnr 4, bnr 
209) er solgt for kr 
4.750.000 fra Britt 
nessum løverås 
og terje løverås 
til Ho Hyun Kim 
(04.08.2008)

Salget omfatter 
også tangenveien 
63 (gnr 4, bnr 378)

nøkkefaret 4 
(gnr 2, bnr 1111) 
er solgt for kr 
3.400.000 fra 
Steinar Helge Dale 
til elin Bræck, Mads 
Wiel jørgensen 
lunde og Maria 
Bræck ammerud 
(05.08.2008)

olavs vei 85 (gnr 
2, bnr 708) er solgt 
for kr 4.400.000 fra 
nils Holger Thuesen 
til torbjørn tuore-
maa og Kari anlaug 
Koht astad Hanzek 
(06.08.2008)

tyristubben 10 
(gnr 2, bnr 1161) 
er solgt for kr 
3.800.000 fra tove 
Cecilie løstegaard 
til Karl Roger 
johnsen og erna 
irene johnsen 
(07.08.2008)

granatveien 37 B 
(gnr 27, bnr 260, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 2.300.000 fra 
elisabeth Svend-
sen og joachim 
Bjerkelund til liv 
Synnøve Sørensen 
(07.08.2008)

Skokleheia 16 
(gnr 2, bnr 1409) 
er solgt for kr 
4.850.000 fra georg 
Børresen til Beate 
eva nowinska og 
gordon Wiberg 
Craig (07.08.2008)

oksval terrasse 3 
a (gnr 2, bnr 1068, 
seksjon 5) er solgt 
for kr 2.825.000 
fra tone julseth 
paulsen og Robert 
Brown til anders 
Christer nexmark 
(08.08.2008)

Skogveien 16 (gnr 
4, bnr 753, seksjon 
1) er solgt for kr 
1.450.000 fra 
ingunn Moen og 
anne-lise øivold 
til Matz enger 
og julie Hjert-
stedt Simensen 
(08.08.2008)

ekornveien 3 (gnr 
1, bnr 356) er solgt 
for kr 4.850.000 
fra gunn Brattset 
til Bruis nikolaas 
gianotten og ingrid 

piene gianotten 
(08.08.2008)

Skoklekroken 4 
(gnr 2, bnr 1395) 
er solgt for kr 
2.875.000 fra Siv 
anne jørås og 
Martin Sund til Dag 
Uppheim og Silje 
Stokken Uppheim 
(11.08.2008)

Fjordvangveien 
91 (gnr 6, bnr 
178) er solgt for kr 
2.450.000 fra gun-
nar Hughes Seitz 
til Marius Mårnes 
Mathiesen og anja 
Mathiesen Mårnes 
(12.08.2008)

gnr 9, bnr 153 
er overdradd fra 
Mohammad ilyas 
til alya yasmeen 
Mohammad 
(12.08.2008)

Skoklekroken 
13 (gnr 2, bnr 
1387) er solgt for 
kr 3.300.000 fra 
jan erik Urkedal 
og tone Ruud 
til Stian andré 
johansen og jenny 
Charlotte Karlsen 
(13.08.2008)

Sjølies vei 7 (gnr 6, 
bnr 157, seksjon 5) er 
solgt for kr 2.385.000 
fra Therese Thorén 
til lena Susanne 
Moland (13.08.2008)

olavs vei 60 (gnr 
2, bnr 591) er solgt 
for kr 3.100.000 
fra Kariin Rudberg 
larsen til nora 
Hanne Brox og pål 
gunnar Brekke 
(13.08.2008)

andel av Fagerve-
ien 29 (gnr 24, 
bnr 72) er solgt 
for kr 1.175.000 
fra vilde anne 
Sliben-Bjørnsen til 
elisabeth Fer-
enczy Sætersdal 
(15.08.2008)

andel av Blåbærst-
ien 12 B (gnr 2, bnr 
1122, seksjon 66) 
er overdradd fra 
Christopher peter 
Butters til ingun 
Bruskeland amund-
sen (15.08.2008)

nedre Movei 61 
(gnr 2, bnr 1373) 
er solgt for kr 
6.100.000 fra an-
ders Christer nex-
mark og Charlotte 
van nexmark til 
petter Henrik øyen 
(15.08.2008)

vinkelveien 6 
(gnr 13, bnr 27) 
er overdradd fra 
olav gundersen 
til Charan Som-
wong gundersen 
(18.08.2008)

Ursvikveien 74 
(gnr 2, bnr 66) 
er solgt for kr 
5.650.000 fra 
astrid Rom-
metveit og Rune 
Kvist olsen til 
agnethe Cecilie 
tanberg teige, 
Fredrik Schaan-
ning tolfsby, Bjørn 
teige og Camilla 
Schaanning tolfsby 
(20.08.2008)

løeshagaveien 3 
(gnr 9, bnr 44) 
er solgt for kr 
3.500.000 fra Stei-
nar løes og Randi 
løes Skogstad til 
terje lie og julie 
Winge (20.08.2008)

Salget omfatter 
også løeshagaveien 
1 (gnr 9, bnr 75)

nygårdsvingen 
12 (gnr 23, bnr 
36) er solgt for 
kr 2.400.000 
fra jean-Robert 
Søvde til Christine 
vaabenø arnesen 
(20.08.2008)

lyngveien 5 (gnr 
4, bnr 499) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra lars lindholt til 
Mari Hofsvang og 
Matias Berg østebø 
(20.08.2008)

nøkkefaret 32 
(gnr 2, bnr 1215) 
er solgt for kr 
3.200.000 fra jon 
elvedal Fredrik-
sen og Marianne 
Kristin Wintert-
hun Fredriksen til 
Thomas Storm og 
Maj-Britt Fjøsne 
(20.08.2008)

gnr 5, bnr 359 
er solgt for kr 
1.165.000 fra 
tommy johnsen 
og jenny østgård 
til David Scheie og 
Helge edvard Sol-
berg (21.08.2008)

andel av Sproveien 
159 (gnr 26, bnr 
187) er overdradd 
for kr 1.550.000 
fra egil linge 
anderssen til 
johanne Klubben 
(21.08.2008)

Hasleveien 7 (gnr 
11, bnr 13) er solgt 
for kr 3.650.000 fra 
Hanna oredsson og 
truls Karoliussen 
til isabella Henryet-
ta Kupper og Sverre 
Brynjulf Haraldsen 
(21.08.2008)

Flaskekroken 
2 a (gnr 2, bnr 
261, seksjon 1) 
er overdradd fra 
Sonja vibeche 
Sunde til Thorstein 
jørgen Sunde og 
Kjersti Sunde Ulfwi 
(22.08.2008)

Kavringstrandve-
ien 41 (gnr 2, bnr 
339) er solgt for 
kr 7.650.000 fra 
leslie Feinberg til 
jannicke Catherine 
gram (22.08.2008)

Flaskebekkveien 
68 (gnr 2, bnr 
190) er solgt for 
kr 1.500.000 fra 
Christian Brym til 
torbjørn Davidsen 
(22.08.2008)

Seljeveien 1 C (gnr 
4, bnr 702) er solgt 
for kr 2.400.000 fra 
Bjørn teige til Beate 
ellefsen og jonas 
landwehr lange 
(22.08.2008)

Fjellveien 95 (gnr 
29, bnr 26) er solgt 
for kr 3.150.000 fra 
odd arne Solberg 
og åse Hasvold til 
jan tore Kris-
tiansen og torunn 
Sollie (25.08.2008)

Bergerveien 31 
(gnr 1, bnr 233) 
er solgt for kr 
3.550.000 fra Willy 
Kåre johansen til 

Hallfrid oddny 
Sveen nagell-
erichsen og jan 
nagell-erichsen 
(25.08.2008)

Furuholtet 39 (gnr 
23, bnr 88, seksjon 
62) er solgt for kr 
2.000.000 fra grete 
Stavrum til inger 
Marie ensrud pers-
son (25.08.2008)

Blåbærstien 21 H 
(gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 6) er solgt 
for kr 2.870.000 fra 
jenny Maria Røn-
ningen og ole Mar-
tin Rønningen til 
Hilde Schei og Kjetil 
jønnevald Halvors-
en (25.08.2008)

Bjørnemyrsvingen 
5 (gnr 1, bnr 538) 
er overdradd fra per 
einar lillejordet til 
vera Synnøve lille-
jordet (25.08.2008)

enerhøgdveien 
27 (gnr 6, bnr 
305) er solgt for kr 
1.275.000 fra Mette 
Kjersti Rybø til 
jacek ignacy Kowal-
czyk og Marzena 
Beata Kowalczyk 
(26.08.2008)

edvards vei 40 
(gnr 2, bnr 444) 
er overdradd fra 
Myhre Thorleif 
til Maria Myhre 
(27.08.2008)

edvards vei 40 
(gnr 2, bnr 444) er 
overdradd fra Maria 
Myhre til Rolf tveit 
Myhre, liv Bugge 
og tove Svendsen 
(27.08.2008)

andel av edvards 
vei 40 (gnr 2, bnr 
444) er overdradd 
for kr 500.000 fra 
Rolf tveit Myhre 
til liv Bugge og 
tove Svendsen 
(27.08.2008)

Kilde: Statens 
kartverk

f
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Returadresse: 
Nesodden Velforbund
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen

H
istorien bak

På Kuaas har det vært 
drevet gårdsbruk fra tid-
lige tider. I dag er området 
stort sett bebygd med ene-
boliger.

Av Trond Folckersahm

Kuaas var en ødegård. Første gang den 
nevnes er i Akershusregistrene, hvor det 
heter at i kong Haakons 17. regjeringsår, 
trolig 1315-16, skjenket en ukjent giver 
Kufasse, sammen med andre gårder på 
Nesodden, til Hovedøen kloster.

Senere gikk den over til domkirken, 
deretter Mariakirken. Kirken hadde inn-

tektene av gården til 1660, da den ble 
inndratt av kronen.

I 1668 ble gården, sammen med de 
andre prostigods på Nesodden, solgt til 
trelasthandler Niels Toller. Han og hans 
arvinger eide gården fram til 1712, da 
den ble solgt til oppsitteren og ble bon-
degods.

Blant de første oppsittere nevnes 
Oluf, Hans Haavardsen, Ole og Christen 
Hansen. Gården har alltid vært ett bruk, 
og ikke blitt delt opp.

En person som er sentral i Kuaas his-
torie er Johanne Hallvardsdatter, enke 
etter Niels Hansen fra Hasle.

Hun drev gården med stor dyktighet 
etter at mannen døde. Til hjelp hadde 

hun tjenestegutten Jacob Mathisen. 
Johanne døde i 1838 89 ½ år gammel.

Karl Pedersen har også eid Kuaas. 
Han solgte den til Severin Jensen Lund 
i 1916.

Professor Oluf Rygh oppgir at første 
ledd i navnet er avledet av kuv, en avrun-
det fjellhøyde, og ås gir seg selv.

Navnet tilhører den stor gruppe sam-
mensatte navn som oppsto i århundrene 
før kristendommen ble innført.

Historien bak ...

Kuaas – en fredelig plett

NR 3 
SEPT
2008

Kuaas ligger i østenden av Fundingrudveien. 
Foto: Trond Folckersahm




