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R

olf Hansen døde uventet av sykdom 13. september i år, og bare ti dager senere døde hustruen
Inger etter lang tids sykdom.
Rolf var i mange år en nøkkelperson i Nesodden Velforbund. I mange år var han selve forbundet.
Han la ned mye arbeid i Fellesvelets Avis. Der fikk han utfolde seg, og avisen ble et viktig kontaktforum.
Avisen fant sin form i Rolf Hansens redaktørtid og er fortsatt en nyttig informasasjonskilde for alle velmedlemmene i Nesodden.
Et par år etter at Rolf Hansen fikk ansvaret for avisen, ble han forretningsfører i Velforbundet, en oppgave han trivdes veldig godt med. Han hadde blitt kjent med velbevegelsen som et aktivt medlem i Oksval
Vel. Han var en organisator og en pådriver. I hans tid som forretningsfører utviklet Nesodden Velforbund
et godt samarbeid med Nesodden kommune. Rolf Hansen var også engasjert i kommunepolitikken, hvor
han stadig talte Velforbundets sak.
Rolf var oslogutt og tilbrakte somrene på Nesodden. Senere ble han fastboende og var i lange perioder
leder av Oksval Vel. I senere år var han særlig interessert i å dokumentere og
fotografere
de av de gamle landestedene på Oksval som fortsatt hadde sitt opprinnelige
utseende.
De siste årene var han mye bundet av å stelle sin hustru, Inger. Da
hun for kort tid siden kom på sykehjem, satte han igjen i gang med å
skrive for avisen vår. Han hadde planer om å lage artikler fra mange av
velforeningene på Nesodden, men rakk bare å se den første på trykk
før sykdommen tvang ham til å legge bort pennen.
Rolf var en overbevist sosialdemokrat og politisk aktiv i
kommunestyre og kommunale utvalg. Etter at han gikk ut
av den politiske virksomheten, ble han valgt til overformynder. Det var imidlertid arbeidet for velbevegelsen som
opptok ham mest. Et bevis for det er at han ble æresmedlem både av Oksval Vel og Nesodden Velforbund.
Rolf var kunnskapsrik og alltid villig til å dele kunnskapene med andre.
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Forsiden
viser leder av Oksval
vel Vivi Rastum (med
hunden Tuva) som viser
Velforbundets Jorun
Møller, Freddie Røed
og Eva Jantunen rundt
i området sitt. Les om
befaringen på side 8–9.
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lerer med
dagen!

Glad-

Førjulstida

er en tid der man
trenger gladmeldinger.

Her

melding!

Et

D

u har kanskje besøkt biblioteket vårt? Nesodden
folkebibliotek holder til i 2. etasje på Rimi på
Skoklefall. Vi har forsøkt å gjøre det beste ut av
de lokalene vi har til vår disposisjon, men det er ingen
hemmelighet at vi gleder oss veldig over at vi nå er i en
situasjon der vi sitter og former et nytt bibliotek i det
nye administrasjonsbygget som planlegges på Tangenåsen.
Målsetningen for det nye biblioteket er at det skal
være en inspirerende møteplass for informasjonshenting,
lesing, læring og opplevelse. Vi vil ha et aktivt og levende
bibliotek som har et tilbud til alle kommunens innbyggere. Dette skal oppnås ved utvidede åpningstider, mer
spesialiserte tjenester til ulike grupper, varierte formidlingsformer og sentral beliggenhet.
Vi vil skape et bibliotek der nye behov tas på alvor.
Dette innebærer at nye medier tas i bruk og at vi møter
utfordringen den digitale utviklingen skaper med profesjonelt utstyr og kompetent personale. Dette innebærer flere publikums-pc’er enn i dag, og det skal være
pc-plasser spesielt til barn og ungdom i de respektive
avdelingene.
Det blir i dag stadig mer vanlig med etter- og videreutdanning og fjernundervisning. Vi skal derfor være et
bibliotek som har et godt tilbud til studenter. Slik sett
er det viktig å tilby flere avskjermede arbeidsplasser og
trådløst nettverk. Både for stille lesning, og der man kan
sitte med en PC. Sammen med en aktiv barneavdeling

og en ungdomsavdeling som tilbyr både studiemuligheter
og fritidstilbud gjør dette biblioteket til en viktig arena
for livslang læring.
Biblioteket skal også fremover være et sted for lesestimulering og formidling av leseglede. Med økende krav til
utdannelse er det svært viktig at barn og unge utfordres
på å kunne tilegne seg mange ulike typer tekster.
Vi vil og at man i biblioteket skal være produsent
av kulturytringer; ved å tilby et multimedieverksted i
samarbeid med Kulturskolen samt et skriveverksted i
regi av biblioteket. Vi vil skape en god kunnskapsarena,
og samtidig skal vi evne å gi et tilbud hvor man ikke
kun er mottakere av informasjon, men også produsenter.
Kulturskolen har i dag opparbeidet et profesjonelt miljø
på animasjonsfilm, videoproduksjoner m.m. Denne
kompetansen og dette utstyret ønsker vi å bruke slik at
lokalitetene kan brukes av flere enn kun kulturskolens
elever. Biblioteket vil i samarbeid med kulturskolen, ungdomsklubben og skolene kunne arrangere kurs i animasjonsfilm, redigering etc. Skriveverkstedlokalet skal være
et verksted som vil brukes av frivillige lag og foreninger,
skolene, kulturskolen og biblioteket til forfattermøter,
manuskurs, arbeidsmøter m.m.
Jeg er optimist og ser for meg en åpning av det nye
biblioteket i 2009. Det jeg håper, er at det biblioteket
dere møter gir dere lyst til å være der en stund, at dere
vil be om hjelp til å finne informasjon på nettet, finner
bokanmeldelser som gir leselyst, finner en avis og en
kopp kaffe eller overværer et forfatterbesøk.
Vi gleder oss!
Ha en fin førjulstid!

Marit Mellem
kultursjef

kultursjefens

Foto: Ann-Turi Ford



er kultursjefens:

nytt bibliotek planlegges
på Nesodden!

Vi som har tilbragt tilværelsen vår på Nesodden, har
kanskje lett for å ta dette for gitt – det at vi har oppunder
40 grasrotforeninger – som organiserer størstedelen av
Nesodden, og med et samlingspunkt og felles talerør i et
oppegående forbund. Men en trenger ikke å se langt før
en forstår hvilken utfordring det ville vært om vi nå skulle
forsøkt å dra i gang et slikt formidabelt grasrotinitiativ og
en slik finmasket lokaldeltagelse. Det er en meget verdifull
arv som forvaltes, og det gjøres på en god måte.
Og så er dette langt fra bare gammel historie.
Velforbundet har vist stor evne til å tilpasse seg til en
virkelighet i endring. Det tas tak i nye og relevante oppgaver, og velforbundet har også fått fotfeste utenfor de
tradisjonelle velområdene – om det går an å bruke et slikt
begrep. Vi kunne lett sett den utviklingen at de gamle
områdene satt der med sine velforeninger, som i beste fall
syknet hen til selskapsklubber etter hvert som de tradisjonelle oppgavene forsvant. Men veltanken har appell også i
nye boområder. Det ville neppe vært mulig uten et aktivt
Velforbund. Ikke minst er vellene og velforbundet det
eneste formaliserte kontaktpunktet som eksisterer mellom
lokalsamfunnet Nesodden og alle sommerbeboerne.
Så skal jeg innrømme at det sikkert kan føles som
at kommunen ikke verdsetter høyt nok den drahjelpen
Velforbundet og velforeningene kan gi – om en kun måler
i vår evne til å følge opp virksomheten med noen kommunale tilskudd. Jeg har ingen problemer med å forstå at
dette er viktig, men det er tross alt bare én side av saken.
Dere vet alle noe om de utfordringene som vår kommune
har på det økonomiske området. Men da er det kanskje
enda mer viktig med den holdningen og tonen vi kan ha
mellom Velforbundet og kommunen. Den har vært god,
og så lenge jeg har noen innflytelse på slikt, skal jeg gjøre
mitt beste for å opprettholde dette.
Dermed skal jeg gratulere med dagen, og ønske
Nesodden Velforbund og samarbeidet oss imellom lykke
til fremover!
Christian Hintze Holm
ordfører

hjørne

Foto: Ann-Turi Ford

F

ra tid til annen blir jeg utfordret til å snakke om
frivillighet og frivillighetens kår. Nesodden har jo
utvilsomt en særdeles aktiv og initiativrik befolkning, og det ytes solid innsats fra frivillige støttespillere i
en rekke lag og foreninger.
Ved slike anledninger peker jeg gjerne på hvordan
svært mye av det vi i dag oppfatter som selvfølgeligheter
i det moderne velferdssamfunnet, har sin opprinnelse
i frivillige tiltak: Helsetiltak, trygdeordninger, sosiale
velferdsgoder, tannhelse for barn og unge osv. Listen kan
gjøres lang over tiltak som har startet som frivillighet og
dugnad, og som har blitt offentlige fellesskapsordninger
etter hvert, i regi av stat eller kommune.
Nå når Nesodden Velforbund runder 70 år, slo det
meg at viktige faktum i det norske velferdssamfunnets
historie ofte blir særdeles godt demonstrert på vårt lokale
nivå gjennom den nesoddenske velbevegelsens lange
innsats.
Svært mye av det vi kjenner som dagens gode
Nesodden, har sin opprinnelse i en dugnad – eller helst
en hel del dugnader – i et vel; enten det nå dreier seg om
veier, fellesstrender, trapper, veilys eller annet.
«… som en stod der i villmarka og så seg om etter
veger til sin kjøpte grunn, ble en nesten rådløs», skrev
Helvikskogs Vel i et jubileumsskrift. «Her måtte organiseres efterhvert som det kom folk i skauen». Og så gjøv de
løs, forstår vi; «idet flere medlemmer frivillig gikk i arbeid
på ‹vegen› efter endt arbeidstid om kvelden. Det hørtes
kraftige øksehogg og stup av falne trær og klang av spett,
hakker spader og mineskudd, mens folkene slengte lystige
oppmuntrende ord til hverandre oppe i ‹høgga› under sitt
slit ‹på vegen›.»
Der intet fantes, måtte man skape det selv. Gjennom
70 år har dette arbeidet hatt sitt samlingspunkt i
Nesodden Velforbund. Gjennom 70 år har Velforbundet
koordinert frivillig fellesinnsats som har bragt goder til
Nesodden man ellers kunne ventet lenge på (noen steder
venter de muligens ennå). «For å få må du yte», heter det
i Velforbundet.

Gratu-
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ordførerens

krok

annonser

Jeg ønsker
Fellesvelets Avis’
lesere god jul!
Hilsen Hannibal
Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo
Telefon 22 83 28 90

www.hannibal.no

Den beste julegaven du kan gi - gavekort på fotbehandling!

Septik/slamsuging
Høytrykkspyling/
TV-kontroll
Rensing av
oljetanker

Vi forhandler også Gehwol fotprodukter,lekre ullsokker uten
stram kant,samt at vi tilpasser avlastende såler til forskjellige
fotproblemer.Selvstendig forhandler av Aloe Vera produkter
fra Forever Living Products.

Døgnvakt

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



Nr. 4 • des. 2006

66 91 82 16

vel-

notiser

avisen
For 60
år siden

P

å første side av Velavisens aller første
utgave, som kom ut i desember 1947,
har Ragnvald a. larsen, daværende
formann av «Fellesvellet» (i dag Nesodden
Velforbund) en spalte. der forteller han at
forbundet opprinnelig ville være til stede
på medlemsforeningenes årsmøter, men at
det dessverre ikke har vært mulig å gjen
nomføre.
Han fortsetter: «det er innlysende at de
enkelte vel ser på sitt arbeid avgrenset etter
vellets grense, men skal vi stå sterke, må vi
også se utover velgrensene og ta opp alle
de saker som er av felles interesse.»
Og et naturlig sted å ta opp disse
sakene, konkluderer larsen, vil være i
Fellesvelets avis.
På side tre finner vi da som nå en hil
sen fra ordføreren. i 1947 het han karlot
langfjell, og han mente «en felles avis
ville ha den aller største betydning for en
objektiv vurdering og en saklig bedøm
melse vedrørende de enkelte vel og vel
lenes mangesidige interesser, ikke minst i
forhold til kommunen.»
Han avslutter sin hilsen med følgende:
«Jeg ønsker avisen en god mottagelse og
den store betydning den vil ha for oss alle
som ønsker at bare det beste er godt nok

for Nesodden.»
Videre kan vi lese om
Nesoddenbundefjords
dampskipsselskap og bil
lettprisene. båtselskapets
regnskap gjengis også.
driftsbestyrer
Engen
forteller om Nesodden
Elektrisitetsverk og Hugo
tobiassen, Fellesvellets man
geårige formann, forteller fra
sitt vel søndre sjøstrand.
det er rapporter fra velene på
blylaget, i berger, Flaskebekk,
Hellvikskog og Hallangspollen.
Og «trafikkomitéen av 1946»
rapporterer fra kommunikasjoner
på Nesodden.
Redaktør for den aller første
avisen vår var Erling O. lian.
Disse 24 medlemsvelene hadde velforbundet i 1947. Tre vel Det er til dels andre
medlemsforeninger enn de som er i dag.

aktivt i
FrivilligHetssen-

Alt dette skjer i regi av
Frivillighetssentralen i
desember:
UkEdaGER:
Åpen
barnehage berger og
Fagerstrand. møteplass
for barn i følge med
voksne.
NiFhuset,
berger hver ukedag kl. 10–14. FiFhuset
myklerud mandag og onsdag kl. 10–14.
Følger skoleruta. tilbudet er gratis.
maNdaGER:
Nik
(Nesodden
internasjonale kvinnegruppe) møtes man
dager kl. 18–20. mandag 4. desember er
aktiviteten håndarbeid, og vi møtes på
Honnørtoppen. mandag 11. desember er
det matlaging, og vi møtes på kjøkkenet
på tangenåsen ungdomsskole. du kan
gjerne ha med barnet ditt.
ONsdaGER: seniorit. Velkommen til en
møteplass for læring og erfaringsutveks
ling innen data og telefoni. ta gjerne med
egen PC hvis du har. Om du kan lite eller
mye om it, er du like velkommen! kaffe
og tygg kr 20. Ekelund kl. 18–20. siste
gang før jul er onsdag 13. desember.
FRikVEldEN: møteplass på Nesoddtangen

tralen
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for dette her
lige stedet som
hete

Gård onsdager kl. 17.30–20.30.
6. desember er det vinkveld. Foredrag
om vinhistorie og druetyper samt vin
smaking. Pris kr 100. Påmelding til
Frivillighetssentralen innen 29. november.
13. desember er det julefortellinger og
eventyr for barn og voksne. lucia kom
mer også!
begge kveldene er det fransk for nybe
gynnere kl. 17.30–18.45 og samtale
gruppe for viderekomne kl. 19.00–20.15.
aktivitetene er gratis. Enkel kafé med
enkle priser. tORsdaGER: Honnørbridge.
Her spilles bridge på alle nivåer. Er det
lenge siden du har spilt? Her kommer
du fort i gang igjen! Ekelund kl. 11.15–
14.30. ta med matpakke, vi ordner kaffe.
Velkommen til alle som liker å spille brid
ge! siste gang før jul er 14. desember.
FREdaGER: tysk samtalegruppe. Hyggelig
miljø for deg som vil praktisere den
tysken du kan – og kanskje lære litt
til. Ekelund kl. 11.15–13.00. Et sam
arbeid mellom Ekelund Eldresenter og
Frivillighetssentralen.
For mer informasjon, kontakt
Frivillighetssentralen 66 91 66 50.

saVner du VelaVisen
i din PostKasse?
Ring FOllO distRibUsJONsERViCE
66 91 07 54/915 56 964
5

G

HUsk!
Årsrapportskjema med årsberet
ning, 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.
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.

annonse

Tannlege

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

66 91 12 48
Åpningstider:

Mandag–fredag: 7–13 • Torsdag: 7–12

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

Solveig B. Hagen

fra 17.900

Regnskap
Autorisert Regnskapsfører
Medlem av NARF
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand

Tlf 66 91 10 05 • Faks 66 91 07 01 • Mobil 997 41 317

Julegavetips!

Tenk deg et flott
supermarked med
stort utvalg hvor du
har frihet til å velge

• Billetter til kino, revy eller teater
• Vasking av bil, komfyr eller bad
• 1/2 time massasje
• Skiturer i mottagers tempo
• Opprydning i garasjen
• Spennende overnattingstur i skogen
• Joggetur til puben og buss tilbake
• 12 x skopuss
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og alle andre gode ideer til å bruke tid på
og med familie og gode venner
• For de avanserte:
Bygg en varmkompostbinge!

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 17 80
Åpningtider:
Mandag–fredag 9–20
Lørdag 9–18

www.folloren.no


Alværntoppen
Sameie
48 medlemmer
Leder: Line Utvik
tlf. 979 71 813

Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer
Leder: Kaare M. Skallerud
tlf. 915 12 333

Alværn vel

Ellingstadåsen

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
vel

Nr. 4 • des. 2006

Dalbo vel

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

Blylaget vel
Stiftet 1.1.1916

90

år i år!

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

vel

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

Fagerstrand
vel

Stiftet 1.8.1918
120 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

Fjordvangen
vel

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: Gunnar Walle
tlf. 66 91 48 40

Skogen Vest
huseier
forening

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

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

Flaskebæks vel

Solbakken vel

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

Hasle/

Stiftet 14.6.1946

60

år i år!

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

Fundingrud

Solbergskogen

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

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

Hellvikskog vel

Solåsen vel

veien vel

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

Helvik vel

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

velforening

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

80

år i år!

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


Søndre
Blåbærstien
sameie

Stiftet 1986

20

år i år!

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

medlemsfordeler

foreningsviseren

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

Noen av fordelene
ved å være medlem
i Nesodden
Velforbund:

Ansvarsforsikring
Rimelig veidekksmateriell

Rabatt på strøsand
kasser

Gunstig  ordning

Nesodden Velforbunds
36 medlemsforeninger

for oppfylling av
strøsand

representerer

Tegninger til

3 195 husstander
på Nesodden

Gi velavisen
foreningens
nettadresse!
Flere
og flere
av dere har
eget nettsted.
La oss trykke adressen i
foreningeviseren
og få flere
besøk!

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: oksval vel

omfangsrike Oksval
Oksval er et vel med rike sosiale og maritime muligheter – og store trafikale utfordringer.

O

Kommunens «Lille E6»
Sistnevnte trafikeres av svært mange andre
enn områdets egne beboere. (På folke
munne kalles Oksvalveien «Lille E6».)
Det er foreldre som leverer barn i bar
nehagen, folk som kjører til stranden om
sommeren og båtmennesker og turgåere
på vei til kyststien som parkerer her nede.
– Vi har sendt et brev til kommunen for
å be om fartshump øverst i Oksvalveien
for å redusere bilenes fart. Velveiene våre
har bare grusbelegg, forteller Rastum.
Det er Edvards vei, Olavs vei, Kåres vei,
Grøndals vei, Øvre Movei, Åsaveien og
deler av Knuts vei og Nedre Movei. Disse
lider ikke minst under alle utbyggingene.

Brygga tok mye av velets
tid før 2004. Da ble den
satt i stand av kommunen – akkurat i tide til
feiringen av velets 100årsjubileum. En mørk
novemberkveld viser og
forteller leder av Oksval
vel, Vivi Rastum (til venstre), representantene for
Velforbundet hva velet er
opptatt av.
Ved siden av Vivi Rastum
står Eva Jantunen, Jorun
Møller og Freddie Røed.

Et nytt brev til kommunen, som skal
dreie seg om behovet for oppgradering
av disse grusveiene, er rett rundt hjørnet.
– Dere må få utbyggerne til å betale for
ekstraslitasjen på veiene, bemerker Eva
Jantunen, Jorun Møller og Freddie Røed
fra Velforbundet.

– Krev

for veislitasjen

– For eksempel i Bomansvik krever velet
et depositum fra dem som bygger. De
som bygger boliger og hytter større enn
30 kvadratmeter, må betale 5.000 kroner.
For tilbygg krever vi litt mindre, opplyser
Møller og Røed fra Bomansvik.
Av de rundt 400 husstandene på Oksval
er omtrent 20 ikke er fastboende. Så mye
som rundt halvparten av disse er ikke
med i velet. Lederen har ingen entydig
forklaring på det. Brev legges i postkas
sene deres årlig uten store resultater.
De som har eiendom som grenser til velets
grusveier, er pålagt å være medlemmer i
veilaget. Det betaler de 400 kroner i året for.
Velmedlemmene betaler 300 kroner.
Velets penger går til veier, sandkasser og
slike ting. De sponser fiske- og badstu
gruppa, og veilaget med rundt 10.000
kroner i året til vedlikehold av velveier.
– Det er dårlig gjort at ikke alle er med
lemmer, men i stedet er gratispassasjerer,
bemerker velforbundsfolkene.

– Alle bruker for eksempel veiene som
blir strødd med velets sand. Og det er
ikke noen høy medlemsavgift Oksval vel
har heller, påpeker de.
Andre ting på velets ønskeliste er flere
lyspunkter innover kyststien langs Edvards
vei mot Ursvik.
– Da burde dere gå sammen med Ursvik
vel slik at dere får satt opp to lyspunkter
hver, foreslår Jorun Møller.
Befaringsfølget har søkt ly for novem
bervinden i velets koselige hus på brygga.
Rett over veien for dette huset ligger to
kommunale toaletter velet og båtforenin
gen nyter godt av.
– Hva slags kloakkløsninger har dere
her? undrer velforbundet.
– Det er litt av hvert. Apropos det har
vi tatt et initiativ til å forberede en regu
lering av området i trekanten Edvards
vei/Oksvalveien/Ursvik, forteller Rastum til
et svært imponert Velforbund.

Framsynt

initiativ

– Seks personer fra Oksval vel har holdt
på med dette arbeidet i tre år og hatt
møte med kommunen, som var veldig
positiv. Føringer som at hver boenhet skal
ha minimum et mål tomt er på tale.
– Ja, det er viktig her i strandsonen. For
et flott initiativ! Dette var virkelig interes
sant! samstemmer velforbundets folk.
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Av Ann-Turi Ford
ksval er et stort vel i et område
som er viktig for mange fler enn
de som bor der. Velet har eget
velhus på brygga hvor velets (selvgående)
fiske- og badstugrupper har aktiviteter.
Her holder velet styremøter og fester.
– Da lager fiskegruppa fiskesuppe og
badstua blir varmet opp, forteller leder
Vivi Rastum.
Og med sin nabo Oksval båthavn har
velet et godt samarbeid.
Utfordringen de har er et overbelastet
veinett. Det består av velets egne grus
veier og den kommunale Oksvalveien.



Alle foto: Ann-Turi Ford

Mer

om Oksval
for du vite i
Oksvalposten
og på det svært
innholdsrike
nettstedet
www.oksval.no

I velhuset på brygga
holder også fiskegruppa
til. De har en egen bu
til utstyret sitt. Fra venstre: Eva Jantunen, Vivi
Rastum, Freddie Røed og
Jorun Møller.
Under, venstre: Slik ser
velhuset på brygga ut
fra utsiden. Bak sees den
nye båthavna.
Under: Brygga kommmunen ordnet med i 2004,
er Oksval vel svært
fornøyd med. Bak
Rastum og Jantunen sees
stranda. Den er kommunal, men badeflåten i
bakgrunnen er velets.
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Til venstre: To parkeringsplasser har Oksval fått i
forbindelse med den nye
båthavna.
Det opprinnelige ventehuset på Oksval brygge
ble forvandlet til et nyttig og hyggelig treffsted
med sauna på midten av
1990-tallet. Her har velet
fester og møter, og her
holder fiskegruppa og
badstugruppa aktiviteter.



Den store 70-årsfesten
Fredag 3. november, i NIF-huset på Berger, var det klart for en
nyttig og festlig feiring av Velforbundets 70-årsdag

70
år
1946–2006
Nederst:
Leder i Svestad vel
Øystein Rakkenes,
leder av Nesodden
Velforbund Eva Jantunen,
leder av Ursvik Vel Roger
Bjørnstad og ordfører
Christian Hintze Holm
utgjorde en av
idégruppene.

D

en hyggelige kvelden startet med en idé
dugnad. Etter en introduksjon av Odd-Petter
Fylling og Eva Jantunen ble bursdagsgjestene
delt opp i grupper på fem.
Deltakerne fikk vite hva forbundet driver med, at
Nesodden Velforbund ikke er av landets største eller
minste forbund, men blant de ti beste. Og at for
bundet representerer omtrent 10.000 nesoddinger
gjennom sine 36 medlemsforeninger.
Gruppene fikk diskutere seg fram til hva de mente
Velforbundet burde prioritere de neste årene.

Fruktbar

mange positive kommentarer.
– Det er tydelig at folk syntes tiltaket var nyttig og
viktig. Et av målene til velforbundet er å øke invol
vering og kommunikasjonen med velene og andre
samarbeidsparter gjennom flere tiltak fremover,
forteller han.
De mange nyttige innspillene og ideene skal
vi gjengi i neste utgave av Velavisen.

Føde

for hode og mage

Etter å ha tenkt ut så mye lurt smakte det godt med
buffet og drikke etterfulgt av kaffe, avec og kake.
Egil Houg holdt en tale hvor han på svært kunn
skapsrik og underholdende måte gjorde rede for
Velforbundets tilblivelse. Og før det ble ryddet bort,
tok Nicolay Lange Nilsen og Vibeke Sjøgren oss med
en tur til Leonard Cohens verden.

tankemyldring

Velforbundets styre forteller at fruktene av idé
dugnaden var mange gode og viktige saker som
forbundet kan sette fokus på framover.
Odd-Petter Fylling fra styret kan rapportere om

NrNr41 •• des.
2006
april 2005

Nesodden
Velforbund
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Alle foto: Ann-Turi Ford

Øverste bilde:
Styrets Odd-Petter Fylling
og Eva Jantunen ga forsamlingen et grunnlag
for å utvikle ideer.
Midten: Forsamlingen
med velfolk lærer mer
om Velforbundet før de
skal deles i idégruppen
Under:
Æresmedlemmene kastet
glans over selskapet. Her
er Arild Drolsum og Leif
Rødsten.

Hvem var på festen?
Nr.
des.2005
2006
Nr.41 •• april

Representanter fra
disse velene:
Nesoddtangen Vel
Hasle/Fundingrud Vel
Fagerstrand Vel
Svestad Vel
Bjørnemyr Vel
Hellvikskog Vel
Oksval Vel
Bomansvik Vel
Solbergskogen Vel
Skogen Vest
Huseierforening
Dalbo Vel
Fagerstrand/Myklerud Vel
11

Berger Vel
Solåsen Vel
Ursvik Vel
Nordstrand Vel
Disse politikerne:
Ordfører Christian
Hintze Holm
Inger Johanne Norberg
Disse
æresmedlemmene:
Nils Erik Hallberg
Leif Rødsten
Arild Drolsum

Velforbundets
medhjelpere
Egil Houg
Knut Wågsås
Tom Tellefsen
John Wilson
Tidligere ordførere:
Bjarne Nordhuus
Karl J. Bjerklund
Fylkesleder Akershus
for Norges Velforbund
Anne-Marie
Sommerlyst

annonser

Trenger
du hjelp
i huset?

bruk våre
annonsører
Hilsen
fellesvelets avis

Vi kan vaske R
for deg! GAVVI EHKAORT

Hverdagshjelpen As

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

Frukt
Grønnsaker
Blomster

TID

TILLIT

Besøksadresse:
Skoklefall Terrasse 9
1450 Nesoddtangen

T RY G G H E T

grethe@hverdagshjelpen.com
www.hverdagshjelpen.com
Tlf.: 66 91 44 02 / 91 86 84 31

mineralvann
til fabrikkpris

Anleggsgartner • Hagesenter

nesodden torghandel
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1458 fjellstrand • tlf. 66 91 80 48

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

Foreningsnotiser
medlemsfordeler i norges velforbund
som medlem av
nesodden velForbund
er beboerForenin-

gen automatisk også
medlem av norges
velForbund (nvF).
dette er medlemsFordelene:

1 dere er med i et nettverk for
organisasjonseide kulturbygg.
Norges Velforbund er med i et
nettverk hvor det jobbes for
organisasjonseide kulturbygg
– velhus og grendehus. Partene
i samarbeidet er for øvrig:
Folkets Hus landsforbund,
landslaget for alkoholfrie sam
lings og serveringssteder og
Norske lagsbruk, og nettver
ket omfatter ca. 1000 kultur
bygg i Norge.
2 dere styrker deres egen
forening. alle velforeninger,
grendelag, beboerforeninger,
bygdelag, borettslag og andre
foreninger som organiserer
beboere, er med på å gi Norges
Velforbund tyngde som talerør.
de lokale foreningene styrker

rett

sin egen stilling gjennom NVF.
På denne måten klarer interes
seorganisasjonen bedre å iva
reta sine medlemmers behov
og interesser, og din forening
får en rekke fordeler, både øko
nomisk og faglig.
3 Norges Velforbund sam
arbeider med andre orga
nisasjoner – hvilket gir dere
fordeler. samarbeidsavtaler
med organisasjoner som
trygg trafikk, Forbrukerrådet,
miljøheimevernet, skadefore
byggende forum, aksjon
Nabohjelp,
Norske
4H,
og Norske boligbyggelags
landsforbund gir fordeler.
4 dere får gratis veiledning
og informasjon. Velforbundets
sekretæriat står til disposisjon
for å gi medlemsforeningene
råd og veiledning.
medlemsforeninger i NVF
kan henvende seg til for
bundskontoret i enhver sam
menheng når det gjelder drift
av vel og oppgaver man har
innen velforeningen. stort sett
har forbundets folk kompe

leder?

Er din forening ført opp med
riktig leder? det er viktig å
sende alle endringer i styrets
sammensetning til sekreta
riatet slik at foreningsviseren
har riktige navn!
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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 om
adresseforandringer utenbys/
utland. Nesodden Velforbund
får tilbake rundt 10 aviser
for hver utsendelse. dette er
unødvendige utgifter.

sørg

tanse som gjør at vi kan besva
re spørsmål. Einar bjorbæk
er forbundets administrative
leder. telefonnummeret er 22
82 84 80.
5 dere får tilgang til støtte
ordninger. Norges Velforbund
gir veiledning til medlemsfo
reninger som ønsker å søke
om økonomiske tiltak innenfor
ulike områder.
det finnes for eksempel
støtteordninger som går på
ulike typer nærmiljøanlegg
hvor staten bidrar med inntil
50 prosent av kostnaden.
6 dere har ansvarsforsikring.
medlemskap i NVF innebærer
at foreningen også er ansvars
forsikret.
Faktisk vil ansvarsforsikrin
gen alene langt på vei oppveie
kostnadene ved medlemskap.
Foreningen vil spare inn hele
medlemskontingenten og vel
så det, dersom alternativet er
å tegne ansvarsforsikring uten
for Norges Velforbund.
7 alle vel på samme nett:

for synlig Husnummer

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 derfor til alle Nesoddens hus
stander: 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
mellom 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.

problemAtiske

greiner?

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.

1

VelNett. VelNett fungerer som
et oppslagsverk hvor all infor
masjon/viten fra velbevegelsen
er samlet. det eneste du tren
ger er tilgang til en PC og
internett – resten sørger NVF
for! du kan søke på ord og
uttrykk og finne hva andre har
funnet ut før deg, eller legge
inn konkrete spørsmål.
8 dere får Velposten gratis.
Foreningen får tilsendt fem
eksemplarer av hver utgave av
«VelPosten – Norges Nærmiljø
magasin». bladet utgir åtte
nummer per år og er primært
et tidsskrift for NVFs medlems
foreninger og forbundets vik
tigste informasjonskilde.
9 dere kan få gratis nettsider.
alle medlemmer kan gratis
presentere seg og sin virksom
het på en side. Omtalen ligger
på NVFs nettsted til velet ser
behov for å endre/oppdatere
informasjonen.
Se
mer
på
norges
Velforbunds nettsider:
velnett.no

Husk

refleks!

Gi bilisten sjansen til å brem
se ned i tide:
Finn fram, refleksen. den
bør henge i knehøyde på
begge sider av kroppen og
ha minst mulig riper (det
svekker refleksevnen).
Vær oppmerksom på at
den gode
g a m l e
brikken
reflekterer
bedre enn
refleksbånd.

flere nesoddsanger
Etter forrige utgaves oppslag om sanger om Nesodden har vi kunnet glede oss
over noen henvendelser. Nå kan vi presentere flere perler.

Vår Nesoddland
Mel: «For Norge, kjempers fødeland»
Tekst: Aasmund Andersen
Det steg et land av fjordblått
speil
i sagatidens morgen
og mørke tiders Åsgårdsrei
har raset over odden
Men fjellet det var klippefast
og trosset stormens kåte kast
og se – et frø av skogens tre
slo rot og kledte fjellet
Nu ligger fredet bygd ved fjord
fra Fagerstrand til Tangen

for slekten reist av odelsjord
og takt fra bølgesangen
Når solen gyller fint der vest
og fryder gamle odding mest
da bringer solgangsvind og kveld
sin takk for trofast dagsverk
Ja, denne bygden er oss kjær
med skog og fjell og fjorder
Den hele slektens moder er
med spirekraft i jorden
Her demrer gjennom skolens år
det første gry av dag og vår
og slektens liv som spirer her
dens muld gir slekten hvile
Se den i vår med blåveisknopp
når løv i lia spretter
Når sankthansbålet lyser opp
langs strandens bratte skrenter
Se den i høstens farveprakt
i eventyrets vinterdrakt
La synet fenge i vår sjel
og gi begeistringsgløden
Vår unge slekt som speider ut
i lengsel efter dåden
er nye tiders vingesus
i pakt med spinnetråden
Et lands kultur – dets hjerteslag
er frukt av slektens arbeidsdag
om enn et lite bygdelag
tilsammen fedrelandet
Men gjennom hverdags
jevne kår
i folkedypet lever
en livsens trang som år for år
et sjelens vindfang krever
Et folk i strid – et folk i fest
vil gagne bygden aller mest
Men la forsoningsånden god

i bygdelaget råde
Vårt Nesoddland med sol og
strand
og hvite bølgetoppe
vår fedrearv med skog og vang
og fjellets varde oppe
Ditt banner mane oss til dåd
slutt opp om store felles mål
i bygdens kårne vardevakt
for frihet – folkelykke
Og enda en sang har vi fått
tilsendt: Sangen til Spro vels 50årsjubileum i 1997:

Spro

vel

50

år

Mel: «Du skal få en dag i mårå»
Tekst: Tove Werner
Det var en gang en mann som sa:
Nå legger vi i vei
og stifter bygdas eget vel.
Den saken er vel grei.
Vi trenger menn og kjerringer
med fantasi og to
som vil være med å skape mer(e)
velstand her på Spro
Og så ble vellet stifta, mange
medlemmer kom te
og sommergjestene fikk være
med
Ved Bråtedammen ble det
både hus og danseplass
og her møttes bygdas folk til
velkalas
De fikk så mang en sommer
kveld med sang og fin musikk
fra sveivegrammofon og fra en
rusten harmonikk
Og alle kjente alle, og alle

Har du en sang?
Har ditt vel eller beboerforeningen diktet en sang?
Har du supplerende opplysninger til sangene vi har
gjengitt? Ta kontakt med velavisen. Kanskje vi kan
samle et hefte med nesoddsanger?
Send til Fellesvelets Avis i posten (ved Ann-Turi Ford, Hellaveien 66,
1458 Fjellstrand) eller som epost (ford@powertech.no)
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hadde kjent
på alle andres karske hjem
mebrent
Ja, det var den gang det da
kuene gikk rundt på Spro
og bygda hadde nærbutikk, ja
det var enda to
og postkontor, du store min, da
hadde vi det godt
For oss er nærbutikk og postkon
tor en saga blott
Men vi skal få en dag i morra
som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter
tel
Og kanskje får vi oppleve at et
og anna åt
så kommer post og buttikk til
oss lell
Men om vi ikke får det til, skal
vi ikke være trist
for vi skal høre suset i fra furua
som sist
Vi skal få en dag i morra som
rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter
tel
I nittenfemtitre fikk vellet egen
badeplass
og etter noen år så kom det også
utedass
På stranda var det alltid fest med
bål og lystig dans
når folket møttes for å feire natta
til St. Hans
Det var den gang det da folk
gikk ut og gjerne var i lag
og ikke satt i hver sin sofakrå
Det var den gang det da folk til
tross for arbeidsslit og jag,
hadde mye bedre tid enn vi
har nå
Men kan vi ikke jobbe for at
folk på Spro kan si
at ingen andre vel har det så
sosialt som vi
For vi skal få en dag i morra
som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter
tel
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O

g vi er blitt korrigert:
Nesoddsangen til melo
dien «Det ligger et land
mot den evige sne» hadde vi
oppført med ukjent tekstforfat
ter. Sangen begynner med stro
fen «Det ligger en bygd mellom
fjordene blå».
Fra både Amanda Nilsens niese
og datter har vi blitt opplyst.
Sangen kom som nummer to
i en nesodddsangkonkurranse
som ble arrangert i 1938.
Amanda Nilsens datter Bjørg
Wilson skal vi få møte i en
senere velavis.
Vinneren av konkurransen ble
Erling Fjørtoft med sangen som
starter slik: «Som et eventyr
stiger av fjorden et så herlig og
skjønt lite land». Den synges
på melodien «Mellom bakkar
og berg».
Og nå, mine damer og her
rer, kan vi presentere sangen
som kom på tredje plass i
konkurransen som foregikk for
snart 70 år siden, nemlig «Vårt
Nesoddland».
Den har vi fått tilsendt fra tekst
forfatter Aasmund Andersens
tre døtre: Astrid Løkke, Grethe
Forsland og Aase Ahlquist.
Søstrene tror sangen kanskje
var i lengste laget med sine
sju vers.
Flott er den i alle fall og fortje
ner å komme fram fra glem
selen:

Radonmålingstilbud
og kart over utbredelse
Medlemmer av Velforbundet kan måle radon i inneluften til redusert pris

N

esodden Velforbund tok vinteren 2000–2001 første ini
tiativ til radonmåling på Nesodden. Målingene bekreftet at
enkelte områder på nordlige del av Nesodden har forhøyede
konsentrasjoner av radon. Velforbundet anbefaler at så mange
som mulig sjekker sin bolig, slik at nødvendige tiltak kan
gjennomføres så hurtig som mulig.
Den radioaktive gassen radon kan over tid kan føre til økt risiko
for lungekreft når den trenger inn i bygninger med lite ventilasjon.
I følge Statens strålevern kan radon i norske hus være årsaken til
mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller av lungekreft i befolk
ningen (tilsvarer 100–300 årlige tilfeller. På grunn av blant
annet geologi, klima og bygningskonstruksjon er Norge et av
landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft.
I Nesodden kommune er det beskjeden forekomst av uran
holdige bergarter og løsmasser. NGU (Norges Geologiske
Undersøkelser) jobber med å identifisere områder med for
høyet, naturlig radioaktiv stråling fra berggrunn og løsmas
ser i det sentrale Østlandsområdet.
Resultatene viser hvor radonproblemer kan ha tendens
til å oppstå. Foreløpige resultater viser at det er lave
konsentrasjoner i kommunen. Det er kun mindre områ
der som kan ha middels til lave verdier av naturlig
stråling.
Radongass trenger hovedsakelig inn i bygnin
ger på to måter: gjennom sprekker eller porø
sitet i grunnmurskonstruksjoner, eller
fra innendørs bruk av vann fra borede
brønner – ved at radongass frigjøres
idet vannet møter lufta i rommet.
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Kilder Statens strålevern og Nesodden
kommune
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Slik

måler du radon i boligens inneluft

Du trenger en måleboks for leilighet/mindre enebolig,
eller to målebokser for enebolig over flere plan som dek
ker soverom/oppholdsrom i underetasje/kjeller.
Du plasserer måleboksen(e) i boligen (etter vedlagt vei
ledning) i omtrent to måneder.
Så sender du måleboksen(e) til laboratoriet. Resultatet
av radonanalysen foreligger i løpet av to–tre uker og
inkluderer en veiledning for hvilke tiltak du bør iverk
sette.
Du kan få personlig rådgivning i laboratoriet.
Faktura sendes sammen med analyseresul
tatet. Medlemmer av Nesodden Velforbunds
medlemsforeninger får 10 prosent rabatt på
ordinær listepris, dvs. 180 pr. boks/analyse.
Merverdiavgift kommer i tillegg.
Bestilling sendes til:
Miljølaboratoriet i Telemark, Postboks
2502, 3702 Skien
Tlf. 35 50 56 00 Bestillingen må sendes
før 15. januar.
Forutsetningen for å få en slik kunderabatt
er at man oppgir medlemskap i Nesodden
Velforbund som kundereferanse. Dette
må noteres på det tilsendte skjemaet.
Dersom du lurer på noe, er Tony
Sheehan Velforbundets radonmann,
telefon 95 91 99 31.

Statens strålevern har lagt ut
radonkart over Østlandet på
sine nettsider (www.stralevernet.no). Her er kartene tydeligere med farger. De skal vise
hvilke områder i Oslo-regionen som er radonutsatt.
De nye kartene viser tre
ting:
1) målinger av inneluften
i 6326 boliger (ingen, later
det til, på Nesodden).
2) en oversikt over uranrike
steder, siden radon oppstår ved nedbryting av
uran.
3) hvor det finnes lett
gjennomtrengelige
løsmasser.

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 9–20 Lør 9–18

Ved å ha en
annonse i
Fellesvelets
avis når
du hele
Nesodden
og mere til

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

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

Nr.41 •• april
Nr.
des.2005
2006

Åpningstider
Man-tor 09.00-23.00 Fre 09.00-02.30 Lør 13.00-02.30 Søn 13.00-23.00

Dette koster våre annonser:
Helside – 4 200 kr
Halvside – 2 300 kr
Kvartside – 1 300 kr
1/8 side – 700 kr
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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)

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

Trygves vei 28 (Gnr 2, bnr 973) er overdradd for kr
300.000 fra Hans Ragnar Skari til Henriett Saura Skari
(12.07.2006)
Andel av Kvartsveien 8 (Gnr 27, bnr 251) er overdradd
fra Glenn Kjetil Jølstad til Rita Jølstad (13.07.2006)

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)

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)

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)

Andel av Mokleiva 19 (Gnr 2, bnr 1182) er overdradd
for kr 1.600.000 fra Laila Finstad til Øyvind Finstad
(13.07.2006)

Bjørnemyr Terrasse 18 (Gnr 1, bnr 518) er overdradd fra
Kåre Gulbrand Kristiansen til Helen Marit Kristiansen
(03.07.2006)

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

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

Blylagveien 90 (Gnr 15, bnr 35) er solgt for kr
3.250.000 fra Maybritt Ingergull Nilssen til Eva Wold
(14.07.2006)

Andel av Oksval Terrasse 7 F (Gnr 2, bnr 1068, sek
sjon 19) er overdradd fra Kristin Fragell Lillevold til Jon
Martin Solaas (05.07.2006)

Blåbærstien 7 A (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 36) er solgt
for kr 2.000.000 fra Kerstin Marianne Brännland til
Tommy Sand (14.07.2006)

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)
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)

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)

Håkonskastet 9 B (Gnr 1, bnr 796, seksjon 10) er over
dradd 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)

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

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

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

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)

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)

Nr.
des.2005
2006
Nr.41 •• april

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

Toppåsveien 67 (Gnr 27, bnr 92) er solgt for kr 700.000
fra Lars Gulbjørnrud til Roger Sandberg (19.07.2006)

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, sek
sjon 4)
Salget omfatter også Kløftaveien 1 (Gnr 27, bnr 47, sek
sjon 5)

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)
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)

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

Eiendomsoverdragelser

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune

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)
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)
17

Opplysningene
er
hentet fra GAB-registeret, Statens kartverk.
Eiendomsoverdragel
sene er ordnet i krono
logisk
rekkefølge.

annonser

Se våre
førjulstilbud

3+2, kun kr 13.900
Sierra recliner. stoff eller hud
fra kr 5.490

Råtøff modell, skinn/stoff

Classic Møbler AS
Oppegårdsveien 2, 1400 Ski
Tlf: 64 87 74 00
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Elegant stilmøbel til kampanjepris: eks: 3+2 kun kr. 16.900

Solstua Terrasse 15 (Gnr 1, bnr 643) er solgt for
kr 4.100.000 fra Johnny Gordon Tveten og Anita
Kristin Møller til Frode Iversen og Merete Lyngstad
(09.08.2006)

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)

Rugdefaret 5 (Gnr 1, bnr 722) er solgt for kr 4.025.000
fra Carl Daniel Johannes Stenbäck og Anna Louise
Stenbäck til Harald Sørbo (09.08.2006)

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)

Storebakken 17 (Gnr 7, bnr 70) er solgt for kr 1.960.000
fra Hanne Birgitte Nystrøm til Andre Hartung og
Alessandro Penzo (09.08.2006)

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)

Bregneveien 7 (Gnr 4, bnr 539) er solgt for kr
1.800.000 fra Roar Stormoen og Gunhild Utgaard
Nordtun til Cathrine Ørehagen (10.08.2006)

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)

Blåbærstien 5 D (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 28) er solgt
for kr 2.200.000 fra Kristine Berntsen Spjeldnæs og
Nils Spjeldnæs til Hans Tranekjer Andresen og Lily Vikki
(10.08.2006)

Gamle Skoklefaldvei 4 B (Gnr 2, bnr 1599) er overdradd
fra Astrid Dahm Sælen og Per Helge Pedersen til Nils
Spjeldnæs (28.07.2006)

Vardeveien 96 (Gnr 2, bnr 1629) er solgt for kr
3.300.000 fra Geir Olav Kløver og Heidi Gaupseth til
James Samuel Watkins og Trine Ellingsen (11.08.2006)

Bjørnemyrsvingen 42 (Gnr 1, bnr 501) er solgt for kr
3.875.000 fra Peder-Andrés Farestveit til Nichola Helen
Haugen og Gard Haugen (28.07.2006)

Lise Maries vei 39 (Gnr 6, bnr 267) er solgt for kr
4.100.000 fra Christian Blix Henriksen og Mona
Jacobsen Henriksen til Leonardo Polito (11.08.2006)

Eventyrveien 9 (Gnr 2, bnr 868) er solgt for kr
2.850.000 fra Rannveig Elisabeth Langengen, Ane
Heber og Trude Heber til Erik Bolstad og Yvonne Krøger
(01.08.2006)

Tryggvangveien 5 (Gnr 28, bnr 28) er solgt for kr
2.700.000 fra Rolf Trachsel til Per Martin Heggland
(14.08.2006)

Andel av Bjørnemyrsvingen 25 (Gnr 1, bnr 528) er over
dradd for kr 1.800.000 fra Therese Kristoffersen til Terje
Næss Nygaard (02.08.2006)

Reineveien 75 (Gnr 25, bnr 320) er solgt for kr
1.780.000 fra Marita Myhrvold og Lars Ørehagen til Eli
Stamnes (14.08.2006)

Grevlingfaret 2 (Gnr 1, bnr 438) er solgt for kr
1.050.000 fra Øivind Roar Godø til Sophie Asantcheeff
Vamnes og Marius Vamnes (02.08.2006)

Hakkespettlia 14 (Gnr 1, bnr 685) er solgt for kr
3.700.000 fra Andrzej Szufrajda og Barbara Szufrajda til
Morten Grønlund og Yvonne Schilling (14.08.2006)

Skogåsveien 51 (Gnr 25, bnr 291) er solgt for kr
590.000 fra Johan Erik Svendsen til Svendsen Johan E
as (02.08.2006)

Andel av Hellvikveien 91 (Gnr 1, bnr 693) er solgt for
kr 610.000 fra Tor Støve til May Kristin Bagge-Lund og
Harald Lindebrekke (16.08.2006)

Andel av Loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er overdradd
fra Thyrni Astri Webster til Ole Jens Webster og Reidar
Ludvig Webster (04.08.2006)

Andel av Svartskogvei 3 (Gnr 9, bnr 174) er overdradd
for kr 500.000 fra Jakob Fjellanger til Trude Hellesø
(16.08.2006)

Andel av Loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er overdradd
fra Øistein Fritz Sverre til Inger Elise Sverre (04.08.2006)

Fjordvangveien 63 (Gnr 6, bnr 33) er solgt for kr
1.870.000 fra Astrid Erna Stordahl og Kari Stordahl til
Hennie K M Invest as (16.08.2006)

Andel av Loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er overdradd
fra Inger Elise Sverre til Anne Elise Finngaard, Erik
Øistein Sverre og Kari Borghild Sverre (04.08.2006)

Hasleveien 151 (Gnr 16, bnr 55) er solgt for kr
3.200.000 fra Reidun Bratli til Mona Lisbeth Karlsen og
Helge Laberg (16.08.2006)
Salget omfatter også Gnr 16, bnr 65

Lyngveien 31 (Gnr 4, bnr 488) er solgt for kr 2.300.000
fra Anne Marie Zetlitz til Mona Ruste Wibe og Thor
Mathias Håkonsen (04.08.2006)

Blomsterveien 5 C (Gnr 4, bnr 276, seksjon 2) er solgt
for kr 2.600.000 fra Marit Lundesgaard til Per Terje
Naalsund og Cecilie Gunvor Myklatun (17.08.2006)

Lyngåsveien 18 (Gnr 4, bnr 302) er solgt for kr
3.475.000 fra Thor Åsmund Lande til Trude Gjeldvik
(04.08.2006)

Skogveien 16 (Gnr 4, bnr 753, seksjon 3) er solgt for
kr 1.575.000 fra Jong Sidsel De til Haikel Ben Nasr
Ezzeddini og Hege Dalen (17.08.2006)

Andel av Gnr 23, bnr 143 er overdradd fra Espen Einbu
til Martine Einbu og Lars Petter Einbu (04.08.2006)

Fjellstrandveien 14 (Gnr 29, bnr 810) er solgt for kr
2.610.000 fra Trond Gisle Dyvik til Eva Marie Berntzen
Hansen (18.08.2006)

Nr.
des.2005
2006
Nr.41 •• april

Munkerudstubben 10 (Gnr 22, bnr 38) er solgt for
kr 2.200.000 fra Gøran Magnus Johansson og Sissel
Frantzen til Marita Myhrvold og Lars Ørehagen
(08.08.2006)

Andel av Blåbærstien 29 E (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 36)
er overdradd fra Alf Ingjer til Elise Ingjer (21.08.2006)

Bjørnemyr Terrasse 27 A (Gnr 1, bnr 480, seksjon 57) er
solgt for kr 2.150.000 fra Kari Østmo Borg og Tor Egede
Vik Borg til Nanna Winger Steen og Nicolai Hermann
Jørgensen (08.08.2006)

Lyngåsveien 22 B (Gnr 4, bnr 282, seksjon 4) er solgt
for kr 1.750.000 fra Harald Viggo Rødsten til Eva Annie
Krey og Line Krogh Hansen (21.08.2006)

Gamle Hellvikvei 34 (Gnr 1, bnr 870) er solgt for kr
2.990.000 fra Lasse Stener Hansen til Anette Jacobsen
og Thomas Borys Jacobsen (08.08.2006)

Alvernlia 11 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 43) er solgt for
kr 3.300.000 fra Eva Wold til Frode Kavli og Rita Irene
Rødseth (21.08.2006)

Blåbærstien 30 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 125) er solgt
for kr 1.900.000 fra Tarjei Øvergaard og Ann Karin
Øvergaard til Ina Gundersen (09.08.2006)

Seljeveien 5 (Gnr 4, bnr 705, seksjon 3) er solgt
for kr 1.555.000 fra Erik Midttun til Askjell Århus
(22.08.2006)

Kirkeliveien 5 (Gnr 23, bnr 69) er solgt for kr 2.000.000
fra Britt-Sissel Solvik til Thomas Solvik og Line
Margrethe Gullerud Solvik (09.08.2006)

Andel av Dalboveien 15 (Gnr 29, bnr 331) er solgt for kr
280.000 fra Harald Andersson til Ingrid Franck-Nielsen
(22.08.2006)
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Eiendomsoverdragelser

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)

Opplysningene
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hentet fra GAB-registeret, Statens kartverk.
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sene er ordnet i krono
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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

Hos oss kan du LEIE det du trenger

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

bruk våre annonsører
Hilsen Fellesvelets Avis
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Fellesvelets Avis ønsker alle sine lesere
og annonsører en riktig god jul!

Skoklefald Terrasse 19 A (Gnr 2, bnr 1375, seksjon 1)
er solgt for kr 2.010.000 fra Stein Tingvold til Jannicke
Johanne Valen og Esben Johansen (11.09.2006)

Seljeveien 10 (Gnr 4, bnr 690) er overdradd fra Åse
Øien Larsen til Rønnaug Øien (23.08.2006)

Hellvikveien 93 (Gnr 1, bnr 694) er solgt for kr
3.300.000 fra Yvonne Schilling til Tor Støve og Janina
Lund (11.09.2006)
Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 713

Andel av Skoklekroken 10 (Gnr 2, bnr 1398) er over
dradd fra Nikolai Trygve Kirsebom til Lotta Emilia
Jääskeläinen Kirsebom, Riina Liine Jääskeläinen
Kirsebom og Joonas Sebastian Jääskeläinen Kirsebom
(28.08.2006)
Overdragelsen omfatter også Skokleheia 3 (Gnr 2, bnr
1521)
Andel av Furuveien 9 B (Gnr 4, bnr 738) er overdradd
for kr 650.000 fra Tonje Aschehoug Godeng til Frank
Godeng (30.08.2006)
Dalåsveien 7 (Gnr 28, bnr 212) er solgt for kr 875.000
fra Nina Sande til Roger Dammyr (30.08.2006)
Lilleveien 9 (Gnr 29, bnr 741) er solgt for kr 2.350.000
fra Jann Enge til Laila Finstad (04.09.2006)
Øvre Solåsen 13 (Gnr 1, bnr 881) er solgt for kr
5.000.000 fra Leonardo Polito og Karin Løvhaug til Jan
Magne Birkeland og Heidi Christine Munkebye Birkeland
(04.09.2006)

Andel av Munkerudstubben 4 (Gnr 22, bnr 35) er
overdradd fra Geir Atle Andersen til Thitiya Andersen
(13.09.2006)
Lise Maries vei 22 (Gnr 6, bnr 300) er solgt for kr
3.100.000 fra Kjetil Halvorsen til Hans Arne Jacobsen
(14.09.2006)
Nedre Movei 61 (Gnr 2, bnr 1373) er solgt for kr
4.350.000 fra Alma Leora Culén til Anders Christer
Nexmark og Charlotte Van Nexmark (14.09.2006)
Andel av Åsaveien 46 (Gnr 2, bnr 629) er solgt for kr
1.500.000 fra Tor Krefting til Monica Elisabeth Telle og
Nina Christine Telle (15.09.2006)

Bekkeblomveien 4 (Gnr 4, bnr 506) er solgt for kr
2.100.000 fra Trine Olsen-Slagman og Robbert Jan
Slagman til Erik Midttun og Merete Wold (04.09.2006)

Ugleveien 4 (Gnr 13, bnr 76) er solgt for kr 2.650.000
fra Justyna Nyka til Knut Helge Rønning og Eva
Aarrestad Eriksen (18.09.2006)

Andel av Skogbrynet 25 (Gnr 29, bnr 637) er overdradd
fra John Mørk til Tine Janniche Mørk (04.09.2006)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Gnr 1, bnr 285 er solgt for kr 5.500.000 fra Trond
Malmer, Gro Malmer og Jan Petter Kolve til Heidi
Khazaie Teige (19.09.2006)

Gnr 16, bnr 48 er overdradd fra Gerd Ragnhild
Johansen til Mona Martinsen (06.09.2006)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Frogn kommune

Løkkeåsveien 20 (Gnr 29, bnr 415) er solgt for kr
950.000 fra Gunnar Fredriksen til Gerd Fredriksen
(19.09.2006)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 487

Vestveien 7 (Gnr 4, bnr 211, seksjon 41) er overdradd
fra Ruth Irene Johansen til Sjur Johansen og Anita
Lorentzen (07.09.2006)
Kirkeveien 103 (Gnr 10, bnr 43) er overdradd fra Hans
Ask til Olav Skaare (07.09.2006)
Kirkeveien 103 (Gnr 10, bnr 43) er overdradd for kr
75.000 fra Olav Skaare til Jon Andersen (07.09.2006)
Solåsveien 10 (Gnr 1, bnr 950) er solgt for kr 3.250.000
fra Fiestasun as til Einar Føtschl og Unni Feiring
(07.09.2006)
Damengveien 85 (Gnr 27, bnr 39) er solgt for kr
2.750.000 fra Laila Randen og Kristian Stenrud
til Hauge Marit Nesheim og Finn Einar Bjørdal
(08.09.2006)
Skokleheia 30 (Gnr 2, bnr 1439) er solgt for kr
2.800.000 fra Jörgen Erling Ekeroth og Anne Marie
Løvstad til Elin Merethe Tverelv og Terje Selvèn
(08.09.2006)
Andel av Dalboveien 24 (Gnr 28, bnr 104) er overdradd
fra Åsmund Johre til Wenche Irene Kristiansen Johre
(08.09.2006)
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Haukåsen 21 (Gnr 1, bnr 668) er solgt for kr 2.920.000
fra Heidi Christine Munkebye Birkeland og Jan Magne
Birkeland til Susanne Marie Vidnes og Øivind Toverud
(12.09.2006)

Andel av Skoleveien 37 (Gnr 29, bnr 435) er over
dradd fra Anne Lise Haugestad til Arne Haugestad
(08.09.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 609
Gnr 29, bnr 836 er overdradd fra Margit Scott Karlsen
til Statens Vegvesen (08.09.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 891
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 892
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 893
Olavs vei 29 (Gnr 2, bnr 510) er overdradd fra Fredrik
Lepsøe til Lilly Lepsøe (08.09.2006)
Olavs vei 29 (Gnr 2, bnr 510) er overdradd fra Lilly
Lepsøe til Gunn Fried Lepsøe (08.09.2006)
Solvangveien 3 (Gnr 24, bnr 111) er solgt for kr
3.020.000 fra Steinar Braathen til Cathrine Kjensli og
Sven Ivar Høvik (11.09.2006)

Fredbostubben 21 (Gnr 27, bnr 68) er solgt for kr
2.850.000 fra Ann Karin Johansen til John Myhrer
(19.09.2006)
Bekkevei 8 (Gnr 29, bnr 230) er overdradd fra Fredrik
Brun til Elfrida Brun (20.09.2006)
Bekkevei 8 (Gnr 29, bnr 230) er overdradd fra Elfrida
Brun til Arild Brun, Fredrik Brun, Jan Oskar Brun,
Wilhelm Bruun, Eldbjørg Skog, Marie Fredrikke Jens
Brun og Amanda Ulrikke Magdalene Andresen
(20.09.2006)
Andel av Bekkevei 8 (Gnr 29, bnr 230) er overdradd for
kr 1.300.000 fra Fredrik Brun,Wilhelm Bruun,Eldbjørg
Skog, Marie Fredrikke Jens Brun og Amanda Ulrikke
Magdalene Andresen til Arild Brun og Jan Oskar Brun
(20.09.2006)
Gnr 4, bnr 174 er solgt for kr 150.000 fra Gro Hillestad
Thune og Jens Kristian Thune til Serine Anny Smidtsrød
og Marit Fredriksen Løkholm (20.09.2006)
Alvernkroken 2 (Gnr 30, bnr 378) er solgt for kr
6.300.000 fra Zeljko Baran til Ellen Starberg Larsen og
Terje Næss Nygaard (20.09.2006)
Bjørnemyrveien 1 N (Gnr 1, bnr 442, seksjon 14) er
solgt for kr 1.950.000 fra Laila Elisabeth Heder og Arild
Heder til Egil Caspersen (21.09.2006)
Flaskekroken 2 L (Gnr 2, bnr 261, seksjon 12) er solgt
for kr 3.100.000 fra Ketil Johansen til Jonny Frank Harila
og Beathe Harila (21.09.2006)

Eiendomsoverdragelser

Tangenveien 119 (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 42) er solgt
for kr 1.960.000 fra Yvonne Pedersen og Erling Mathias
Wilson til Per Slinde (23.08.2006)

Fjordvangveien 80 (Gnr 6, bnr 24) er solgt for
kr 2.000.000 fra Aase Lind til Kjell Grundvold
(22.09.2006)
Jaerveien 39 (Gnr 11, bnr 84) er solgt for kr 267.120
fra Opplysningsvesenets Fond til Finn Tore Teisbo
(22.09.2006)
Nordstrandveien 70 (Gnr 28, bnr 12) er overdradd for kr
1.000.000 fra Knudsen Astrid Ulrikke til John Magnus
Knudsen (22.09.2006)
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annonser

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
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

Dette betaler du for å nå
hele Nesodden og mere til
gjennom Fellesvelets Avis:

angen

relast as

skaffer det meste –
har det vesentligste
for håndverkere og selvbyggere
Rådgivende – gunstig – sentralt

Helside – 4 200 kr
Halvside – 2 300 kr
Kvartside – 1 300 kr
1/8 side – 700 kr

Flateby gård, midt mellom Nesodden krk. og Skoklefall kpl.

Natteravner etterlyses!
Vil du vite hva ungdommen din gjør
på Nesodden? Bli natteravn!
Interessert? Ring Christina Lykka på telefon 959 97 379
Eller ta kontakt på mail: christine.lykka@sensewave.com
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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

Kapellveien 97 B (Gnr 2, bnr 1042, seksjon 3) er solgt
for kr 1.685.000 fra Eli Kristin Storvand til Jan Smørdal
(11.10.2006)
Reineveien 63 (Gnr 25, bnr 327) er solgt for kr
2.250.000 fra Anne-Lise Richardsen og Richard
Richardsen til Sidsel Elisabeth Nordsveen (11.10.2006)

Hellvik Terrasse 8 (Gnr 1, bnr 390) er overdradd fra
Torbjørn Oliver Jensen til Ingrid Jensen (25.09.2006)
Brattbakken 7 (Gnr 29, bnr 145) er overdradd fra Kjell
Lyder Morteng til Toril Morteng (25.09.2006)

Nordhagaveien 31 (Gnr 10, bnr 34) er solgt for
kr 2.550.000 fra Aslaug Gulbrandsen til Jan Olav
Aanensen og Catharina Sønsthagen (12.10.2006)
Salget omfatter også Gnr 10, bnr 107

Andel av Gnr 27, bnr 3 er overdradd for kr 750.000
fra Hans Christer Rask Arnesen til Margrete Arnesen
(27.09.2006)

Evenstuveien 13 B (Gnr 1, bnr 646) er solgt for kr
2.750.000 fra Kyrre Lekve og Marianne Løvstad til
Ragnhild Katle og Arvid Katle (12.10.2006)

Ursvikveien 33 (Gnr 5, bnr 306) er solgt for kr 850.000
fra Svenning Lennart Bernstrøm til Christiane Johannsen
(28.09.2006)

Bjørnemyr Terrasse 18 (Gnr 1, bnr 518) er solgt for kr
3.400.000 fra Helen Marit Kristiansen til Gry Anette
Valstad-Myreng og Ronny Myreng (12.10.2006)

Kirkeåsveien 25 (Gnr 11, bnr 24) er overdradd for kr
1.125.000 fra Egon Paltoft til Arne Paltoft (28.09.2006)

Kåres vei 5 (Gnr 2, bnr 1156) er solgt for kr 2.600.000
fra Lise Arntsen Hauge og Oddbjørn Hauge til Arne
Kyrkjebø og Marita Deila (12.10.2006)

Andel av Blåbærstien 1 G (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 1)
er overdradd fra Tor Jessen til Cecilie Mohr (28.09.2006)
Andel av Lise Maries vei 22 (Gnr 6, bnr 300) er solgt
for kr 775.000 fra Hans Arne Jacobsen til Simen Antoni
Rødsten Jacobsen (29.09.2006)

Fiolveien 1 B (Gnr 4, bnr 406) er overdradd fra John
Strand til Aud Strand (13.10.2006)
Olavs vei 31 (Gnr 2, bnr 741) er solgt for kr 3.850.000
fra Hilde Merete Haug og Kari Mariussen til Ingrid Elise
Solbjørg og Fridrik Oskar Bertelsen (16.10.2006)

Gnr 30, bnr 30 er overdradd fra Eivind Thorleif Nilsen til
Bjørg Snefrid Nilsen (29.09.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 30, bnr 400

Andel av Dalboveien 15 (Gnr 29, bnr 331) er over
dradd fra Merete Hannigan til Ingrid Franck-Nielsen
(16.10.2006)

Andel av Bjørnelia 70 (Gnr 30, bnr 247) er overdradd fra
Svein Udnæs til Hanne-Beate Wille Haugen (02.10.2006)
Movei 10 (Gnr 29, bnr 313) er overdradd fra Ingrid
Jannie Fjeldheim til Erling Arild Skogstad, Edna
Kristiansen, Synnøve Torgunn Karstensen og Lilly
Johanne Rakeie (03.10.2006)
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 340

Blåbærstien 27 B (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 25) er solgt
for kr 2.500.000 fra Oddbjørg Reset til Mattis Eika og
Irene Brusevold (17.10.2006)
Gneisveien 12 (Gnr 27, bnr 153) er solgt for kr
1.950.000 fra Ann-Kristin Laeskogen til Marianne Bruun
(17.10.2006)

Movei 10 (Gnr 29, bnr 313) er solgt for kr 4.300.000
fra Erling Arild Skogstad,Edna Kristiansen, Synnøve
Torgunn Karstensen og Lilly Johanne Rakeie til Lars Rese
Pedersen og Jane Beate Kristiansen (03.10.2006)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 340

Hellaveien 87 (Gnr 29, bnr 351) er overdradd fra Knut
Paulsen til Ellinor Anny Paulsen (17.10.2006)
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Hellaveien 87 (Gnr 29, bnr 351) er overdradd fra Ellinor
Anny Paulsen til Henriette Berle Christiansen og Beate
Berle (17.10.2006)

Andel av Nedre Movei 16 (Gnr 4, bnr 109) er overdradd
fra Menny Lovise Nessæther til Arne Ole Nessæther
(03.10.2006)

Dalsbergstien 1 (Gnr 2, bnr 803) er solgt for kr 950.000
fra Pål Nordhuus til Trude Helene Engelstad Sundt
(18.10.2006)

Gamle Hellvikvei 90 (Gnr 5, bnr 368) er overdradd fra
Ellen Olsen og Bjørn Olav Olsen til Bjørn Øyvind Olsen
(06.10.2006)

Blomsterveien 19 D (Gnr 4, bnr 211, seksjon 9) er solgt
for kr 2.830.000 fra Lise Røsholdt til David Nicholas
Barton, Elaine Elizabeth Barton og Valverde Rosa
Alba Ortiz (19.10.2006)

Blåbærstien 29 E (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 36) er
solgt for kr 1.500.000 fra Elise Ingjer til Trude Sellæg
(06.10.2006)

Andel av Bjørneskrenten 16 (Gnr 30, bnr 338, sek
sjon 42) er overdradd fra Mathilde Bjørg Sveen
til Per Sveen (19.10.2006)

Andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 191.250 fra
Ragnar Jonny Røer til Leif Knardahl (11.10.2006)
Andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 63.750 fra Elly
Røer til Leif Knardahl (11.10.2006)

Beksrudveien 33 (Gnr 29, bnr 526) er solgt
for kr 2.250.000 fra Elisabeth Grønneberg
til Kari Mariussen (19.10.2006)

Andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 63.750 fra Nils
Peter Røer til Leif Knardahl (11.10.2006)

Alvernveien 31 (Gnr 30, bnr 452) er
solgt for kr 5.000.000 fra Bo Klokt as
til Jan Bråten og Diana-Corina Bråten
(23.10.2006)

Andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 63.750 fra Paul
Røer til Leif Knardahl (11.10.2006)
Andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 191.250 fra
Inger Margrethe Parr til Leif Knardahl (11.10.2006)
Nr.
des.2005
2006
Nr.41 •• april

Eiendomsoverdragelser

Hellvikskogsvei 38 (Gnr 5, bnr 98) er solgt for
kr 5.000.000 fra Nanny Margrethe Valen til De
Zwart Rørholt Valen Sara og Ole Jakob Store Valen
(25.09.2006)

Blåbærstien 39 B (Gnr 2, bnr 1123,
seksjon 78) er solgt for kr 2.500.000
fra Mona Lisbeth Karlsen og Helge
Laberg til Snorre Hagen og Vibeke
Emma Myrebøe Meijer (23.10.2006)

Andel av Rådyrveien 13 (Gnr 6, bnr 142) er overdradd
fra Annichen Ravn Munkvold til Nicolay Lange-Nielsen
(11.10.2006)
Andel av Maristien 5 (Gnr 2, bnr 177) er overdradd
fra Monica Evensgaard til Sten Ragnar Evensgaard
(11.10.2006)
Overdragelsen omfatter også Maristien 5 (Gnr 2, bnr
1654)
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Fjordvangveien 69 (Gnr 6, bnr 29) er solgt
for kr 2.450.000 fra Gro Lyngaas til Hennie K
M Invest as (25.10.2006)
Salget omfatter også Fjordvangveien 61 (Gnr 6, bnr 75)
Salget omfatter også Gnr 6, bnr 76
Salget omfatter også Gnr 6, bnr 114

Andel av Liljeveien 3 (Gnr 4, bnr 304) er overdradd for
kr 300.000 fra Svein Johan Alkanger til Tom Alkanger
og Reidun Gran Alkanger (11.10.2006)

Kilde: Statens kartverk

Andel av Øvre Utsiktsvei 23 A (Gnr 4, bnr 66) er
overdradd fra Trond Andreas Bøhler til Kirsti Klette
(11.10.2006)
23

5

1
30 31
7
6
8
9
10 11
29
12
16
13
14
28
15
18 17
20
19

27
26

2

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
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Nesodden Velforbund
Gml. Bomansvikvei 36
1450 Nesoddtangen

Helge Revolds ublide
møte med Nesodden

n

De fleste som besøker Nesodden for første gang, reiser hjem med et
positivt inntrykk. Men det gjelder ikke alle.
Av Trond Folckersahm
t Nesodden kan virke skremmende på unge
mennesker kan kunstneren Helge Revold, som
vokste opp i Bærum, fortelle en historie om.
– Vi var noen gutter av oss som for rundt 60 år siden
ble fylt av eventyrlyst og ville se litt mer av verden,
forteller Revold.
– Robåt ble anskaffet, og vi satte kursen mot
Nesoddtangen, som for oss var ukjent land den gan
gen. Etter en strabasiøs rotur la vi til på nedsiden av
Hotell Signalen og gikk i land for å sondere terrenget.
Vi gikk opp til hotellet, der vi møtte et persongalleri
som nesten skremte vettet av oss. Det var en samling
mennesker så underlige, obskure og skremmende at
vi la beina på nakken, løp alt det vi orket ned til båten
og fossrodde tilbake til trygge Bærum.

dypt. På 1950-tallet skaffet Revold seg tomt i kom
munen og satte bo. Kunstnerveien var allerede i ung
alder staket ut for mannen som er et ektefødt barn
av Lysaker-kretsen.
Med Fridtjof Nansen som bestefar, sangeren Eva
Helene Sars som bestemor. Maleren Irmelin Nansen
som mor, og Axel Revold, en av norsk kunstlivs mest
betydningsfulle kunstnere og kunstprofessorer som
far er ikke det så merkelig at det ble pensel og palett
på Helge Revold. Legger man til at retningsdannende
kunstnere som Henrik Sørensen, Per Krohg og Alf
Rolfsen var omgangsvenner av familien, hadde han
solid ballast med seg da han ble en del av Nesoddens
stadig voksende kunstnermiljø.
– Mitt hus og Torborg Nedreaas, hus ble kalt de inner
ste bordene i Theaterkafeen. Det var der kunstnerne
samlet seg i de sene nattetimer. Etter stengetid tok
de siste båt utover og fortsatte festen på Nesodden,
forteller Revold.

A

Ble nesodding
Nå tyder mye på at frykten for Nesodden ikke satt så

Foto: Trond Folckersahm
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Helge Revold er sta
dig aktiv med pensel
og palett hjemme på
Hellvik.

Returadresse:
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