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90 års
jubileum for
Hellvikskog

Oksval Vel Veilag
tar tak i egne veier

Styreleder i Oksval vel veilag, Runar Hafsteen, kan
være stolt av jobben han og
styret har gjort i veilaget.
Her viser han frem den
første veien som er ferdig
utbedret. Resten av veiene
på Oksval er planlagt ferdig i løpet av en fem til tiårsperiode.
Les mer om hvordan de
har gått frem på side 4.
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Fra Nesodden velforbund

Meld deg som frivillig
til å trygge Nesodden!
Nesodden Velforbund representerer nå 36 lokale velforeninger
med til sammen 3.200 husstander,
det vil si rundt to tredjedeler av
Nesoddens 17.000 innbyggere.
Flere nye velforeninger er under
etablering, og også velforeninger
i nabokommuner ønsker å jobbe
sammen med oss. Vi er sterkt engasjert i lokalsamfunnet innen et
bredt spekter, og har de siste årene
blant annet kjempet for økt lokal
tilstedeværelse av forebyggende
og operativt politi i Nesodden
kommune. Nesodden Velforbund
har også sammen med Røde Kors
og kommunen tatt initiativ til å
bringe Røde Kors sitt gatemeg-

lingsprosjekt inn i det volds- og
kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen, og vil starte kurs
med ungdommer i 2011 samt forsøke å styrke nattevandringen i
kommunen. I tillegg vil vi svare
på politiets oppfordring til oss om
å engasjere oss i nabopatruljeordningen.

Nå når vi leser om enda en reformering av politidistriktene, og en
eventuell sammenslåing av Follo
og Østfold politidistrikt, vil vi
utrykke mange bekymringer. Vi
Dessverre ser vi at stadig mer vil sågar advare om å iverksette en
politikapasitet blir flyttet bort fra reform uten større lokal medvirknNesodden. Løftene om fortsatt driv ing enn den forrige og evaluering
i det forebyggende arbeidet og et av den forebyggende og operative
effektivt og engasjert lokalt politi virksomheten ut i fra nå-situasjoser vi ikke hvordan det er mulig å nen og den fremtidige situasjonen
holde trykk på i en situasjon hvor man allerede kan lese mye om på
vårt politidistrikt sliter med både Nesodden.

Nesodden Velforbund skal gi områdeforeningene råd i arbeid med
samfunns- og stedsutvikling, og er Norges Velforbunds forlengede
arm inn i lokalmiljøet. De lokale velenes oppgaver er alt fra nære,
synlige ting, som å sørge for sand i strøkassene til det å se til at
byggemeldingene følger reguleringsplanen for området.
Alle medlemmer er forsikret i tilfelle skade under dugnad.
Andre goder er juridisk ekspertise, spesialkompetanse på miljøområder (radon, bevaring av artsmangfold m.m.) og økonomisk støtte
til veisikring og veilys. Velforbundet jobber hele tiden med nye
tilbud og tar gjerne imot innspill fra de lokale foreningene.
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tilliten, tilstedeværelsen og en
økonomi- og ressurssituasjon som
ikke står i forhold til det politiet offentlig sier det skal levere.
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FORSIDEN
Oksval vel veilag tar
tak i sine velveier.
Foto: Grethe
Marie Belboe

Dette er både alene og til sammen helt uforsvarlig, og Nesodden Velforbund har derfor bedt
justisministeren, politidirektøren
og politimestrene i Follo og Østfold om å kommunisere til oss på
en forståelig og forutsigbar måte
om hvordan de akter å oppfylle
den viktigste oppgaven politiet og
myndighetene har; nemlig å trygge
sin befolkning.

isteren og politidirektøren om å
satse på en gjenoppbygging av
politireserven til bruk i vakthold og
patruljering – enten sammen med
oss eller alene. I politireserven er
det 700 frivillige med polititrening,
de fleste av dem på Østlandet, og
da kanskje 4-5 personer på Nesdden. Disse er tidligere blitt kalt ut
i kriser og katastrofer og ved vakthold i spesielle situasjoner, som for
eksempel i Oslo-gatene under OL
på Lillehammer og under Norway
Cup. Det er for oss åpenbart at vi
trenger mer ressurser også nærmere
oss, og politireservene kan være et
steg på riktig vei.

ler andre oppgaver, som vi opplever mer og mer avhenger av at de
frivillige, løser seg med mindre vi
har et godt samarbeid og god informasjonsflyt. Vi ønsker ikke en situasjon hvor vi må utvikle borgervern og egenpatruljering, men
det er mange som nå er redde og
bekymret for at ressursene forsvinner fra en utkantkommune i Follo
politidistrikt – men som i realiteten
er en nabokommune til Norges
hovedstad med de utfordringer det
bærer med seg.
Nesodden Velforbund vil i denne
sammenheng invitere også vellene til å komme med innspill til
arbeidet med å trygge Nesodden,
og sørge for oppvekst og levekår til
det beste for alle. Samtidig oppfordrer vi hver og en til å melde seg
som frivillig i vårt forebyggende
arbeid mot vold og kriminalitet.
Meld deg på kontakt@nesoddenvelforbund.no nå!

I den forbindelse vil Nesodden
Velforbund stå sammen med både
politiet og andre i og skape de
beste løsningene fremover. Vårt
første bidrag, i tillegg til engasjementet vi har nevnt i det forebyggende arbeid, er å be justismin-

Samtidig ber vi Justisdepartementet, Politidirektoratet og de to
berørte politidistriktene om å bedre
kommunikasjonen til oss og til
lokalbefolkningen for øvrig – og
inkludere oss i arbeidet fremover.
Under diverse informasjonsmøter
med kommunestyret har vårt lokale
politi sagt at de trenger informasjon fra oss om hva som foregår på
Nesodden for å gjøre sin jobb. Det
skal politiet få, og vi ber om at vi
setter oss sammen for å legge systemer for dette. For verken dette el-

Medlemmer som ikke bor fast på
Nesodden og som ønsker å få velavisen tilsendt i posten til din faste
adresse - LES HER!
Hvis du ikke lenger mottar velavisen i posten, så må du ta kontakt
med velet ditt og be dem bekrefte
til oss at du er medlem i velet.
Vær oppmerksom på at vi kun
sender ut de to vinterutgavene til
utenbygds medlemmer i posten.

HUSK at fristen for innsending
av endringer i våre vedtekter er
31. desember.
--Les gamle utgivelser av Velavisen Send inn til tips og idebanken vår!
på nettsiden vår:
Har du noe å bidra med her, så send
e-mail til
www.nesoddenvelforbund.no
kontakt@nesoddenvelforbund.no
--Savner du velavisen i din postwww.nesoddenvelforbund.no
kasse? Ring Follo distribusjonsNÅ også på facebook!
service 66 91 07 54 / 915 56 964
OBS

Fra Nesodden velforbund

For det er slik at ungdomsgjenger
herjer og begår hærverk og vold,
unge tenåringer rekrutteres til
kriminelle miljøer og rusavhengighet, og barn og ungdom drives
fra skanse til skanse uten å bli
plukket opp. Politiets responstid
bekymrer mange ofre for kriminalitet og ulykker, og vi hører om at
brannvesenet i stadig større grad
fungerer som akuttinstans både i
sykdoms- og politisaker.

Ha en trygg jul!
For Nesodden Velforbund
Jon Martin Larsen
Leder

OBS

TAKK!
Nesodden Velforbund takker Eva Jantunen for hennes innsats som annonseselger for avisen.
Hun skal nå nyte pensjonisttilværelsen og hvile på sine laurbær.
:o)
Vi ønsker henne god fornøyelse! - Og en riktig god jul!
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Oksval Vel Veilag
Tekst: Grethe Marie Belboe
Foto: Ola Viig Østensen og Grethe Marie Belboe

Oksval vel består av til sammen ca 6 km med veier, og de fleste er grusveier som har ”blitt til
mens man gikk”. Grunnarbeidet var elendig, for veiene har gradvis gått fra å være kjerreveier
”inn til hytta” til å bli tilkomstvei til helårs boligfelt. Ifølge styreleder i Oksval vel veilag; Runar Hafsteen, var den siste store vei-dugnaden i 1969.
Velets veilag har nå tatt tak i problemet, og deler her sine erfaringer med oss.
I 2008 startet Oksval med å sortere,
kartlegge og klassifisere veiene som
hørte inn under velet, og konklusjonen var at det sto meget dårlig til
med det lokale privat veinettet. Det
var faktisk i ferd med å kollapse!
Her måtte noe gjøres og dette måtte
gjøres NÅ! Og siden det stort sett
dreide seg om private veier, var det
beboerne selv som var nødt å ta tak
i saken. Oksval vel veilag ble stiftet
og ble lagt under Oksval vel. Det

var ønskelig å samle alle i et veilag,
slik at alle grunneierne ble pliktig
til å bidra og at alle kunne dra lasset
sammen. Siden dette var et initiativ
fra velet, var det hensiktsmessig at
veilaget ble lagt inn under velets
paraply, men som en egen undergruppe med atskilt økonomi. Runar Hafsteen var heldig som fikk
med seg fire andre ildsjeler. Den 9.
desember 2009 ble veilaget stiftet
med et interimsstyre og de satte i
gang den tunge
jobben med å
samle beboerne
om en felles plan
som alle kunne
enes om.

Humpete veier med knauser og hull er daglig kost
på Nesodden.

Kveldsrunder
i nabolaget
Hafsteen
forteller at dette
var en tung og
tøff jobb og har
brukt masse tid
på dette.
Det var mange
og lange diskusjoner
om
hvordan dette
skulle
gjøres,
hvordan veiene
skulle utbedres
og
hvordan
dette skulle finansieres. Her
skulle alle hen-

syn tas og uenigheten var stor, for i
velet bodde alt fra pensjonerte hytteeiere til helårsboende småbarnsfamilier. Hafsteen har tilbrakt
mang en lang kveld på vandring
rundt i nabolaget og ringt på dørene
til folk for å få en forståelse for at
dette skulle være et felles løft som
skulle komme alle til gode.
Men etter vel 2 år med kartlegging
og planlegging, og med god hjelp
fra Arne Johansen i kommunen,
som har brukt av fritiden sin til å
bidra med sin vei-ekspertise, så ble
arbeidet med den første veien satt
i gang i sommer. Nå er den 250
meter lange Nedre Movei ferdig
og arbeidet har kostet ca 300.000
kr. Beboerne langs veien er svært
fornøyde med resultatet. I tillegg er
det utført nød-reparasjoner på det
øvrige veinettet for nesten 100.000
kr. Det ble kjørt på 120 m3 med
masser i sommer og nye 16 m3
på dugnaden som styret og rodemennene arrangerte i oktober. I løpet av 3 timer denne kvelden sørget
15 mann og to traktorer for å tette
alle hullene før vinteren.
Asfaltgranulat
Her har hele veien blitt utvidet til
minimum 3 meter, noe som nå er
kravet fra myndighetene. Veien
må være så bred for at utrykningskjøretøy skal komme seg greit
frem.
Knauser som har stukket ut i ve-

ien har blitt pigget vekk, det er
laget skikkelige grøfter, og rør til
drenering er lagt ned under alle
innkjørsler. Sandfangerkummer er
lagt ned med jevne mellomrom.
Vegetasjon langs veien er fjernet. Underlaget er blitt skikkelig
opparbeidet, jord er fjernet og
grovpukk og stein lagt på. På toppen ble det lagt asfaltgranulat.
Dette granulatet er genialt og bidrar
til at vi får mer støtte fra beboerne
til prosjektet. - Noe av den største
motstanden fikk vi nemlig fra de
som ønsket å beholde grusveiene,
fordi de ønsket å bevare områdets
egenart, sier Hafsteen. Veilaget har
derfor vedtektsfestet at de ikke skal
fremme asfaltering. Asfaltgranulatet ser ut som grus, men blir stabilt som asfalt når det blir pakket
sammen og herdet, og den holder
massene på plass samtidig som det
drenerer overflatevannet igjennom.
Det gjør jo også at det ikke danner
seg et islag på veien om vinteren.
I tillegg er det tilnærmet støvfritt
selv på de varmeste sommerdager.
Granulatet må IKKE forveksles
med oljegrus, og det er viktig at
granulatet er kjørt gjennom et asfaltverk for ekstra knusing. Prisen for granulatet er omtrent det
samme som subbus.
Veien er utbedret, men har fortsatt
”grusvei-imagen” i behold, noe
som også bidrar til å holde farten
nede.

Oksval Vel Veilag tar tak i egne veier

tar tak i egne veier

Styreleder i Oksval vel veilag; Runar Hafsteen viser hvor smal deler av
Nedre Movei var før utbedringen.

tiårs periode. Tidligere hadde noen
grunneiere kun en veipliktandel på
300 kr pr året og det var ikke mye
man fikk til med disse pengene. De
dekket knapt strøkasser og noen
Fem- til tiårsplan
nød-reparasjoner, sier Hafseen. De
Ved hjelp av et felles løft hvor alle har derfor vært nødt til å heve konbidrar har veilaget planer om å ta tingenten til 1350 kr pr beboer pr
for seg minst en vei pr. år, og at år. I tillegg får nå alle nye husbygalle veiene i veilaget skal være fer- gere krav om at de må bidra med
dig utbedret i løpet av en fem- til 20.000 for å ”kjøpe” seg inn i et

eksisterende veinett, og at de plikter og rette opp eventuelle skader
de påfører veien med anleggsmakiner etc. Med disse pengene har
Hafseen tro på at veilaget klarer
å utføre planen. Veilaget administreres nemlig vederlagsfritt, så alle
pengene går til veiutbedring. Han
sier også at de ønsker å holde innbetalingen så lav og stabil som
forts. side 7
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Grusveiens største fiende?
Hafsteen tipser om at trær som har
store grener som henger ut over veien, er grusveiens kanskje største
fiende. Vann som konstant drypper
fra grenen og ned på veien, graver eller vasker ut hull i grusveien.
Når bilene kjører over disse hullene, blir de utvidet. Han anbefaler
derfor å fjerne all vegetasjon som
henger over veiene. Mye veivedlikehold er gjort med denne enkle
jobben, sier han.
Veilaget har utdelt rodemannsansvar, dvs. at det i hver vei utnevnes
en rodemann som holder overoppsynet med veien, melder behov til
styret, og innkaller til dugnader
hvis det er nødvendig. Allikevel oppfordrer Hafsteen alle beboere til å holde et lite øye med
veistykket foran huset sitt, og bl.a.
sørge for at dreneringen under innkjørsler holdes åpne, (noe den enkelte beboer faktisk ifølge veiloven
er forpliktet til å gjøre). Disse tettes
fort igjen, ikke bare av rusk og
blader, men også av postvesenets
biler som kjører så tett inntil postkassene at de trykker ned dreneringen og den tettes. Dette er faktisk
et stort problem som vi kommer til
å ta opp med postvesenet. Det oppfordres videre til å være bevisste på
grøftene og reparere veien etter seg
hvis man spinner med bilen eller
påfører veien en skade. Ved neste
store regnskyll kan en liten skade
på veien fort bli mye større.
Felles løft
Hafsteen håper nå at beboere i veier som ligger et par år frem i tid i
prosessen, ser nødvendigheten av

En typisk privat vei på Nesodden…? Er dette kanskje neste vei på listen?
å smøre seg med litt tålmodighet.
Han har forståelse for at det kan
være vanskelig å akseptere at man
må være med å betale for utbedring
av veier som ligger i andre deler av
velet, men han håper at de fleste
ser helheten. Om et par år er det jo
de som bor i veiene på den andre
siden som er med og betaler for utbedringen på deres side. Dette er et
felles løft som kommer alle til gode
og han lover at det BLIR deres tur
til slutt.
Informasjon:
For å kunne være effektiv på informasjonsflyten ønsker veilaget

å bygge opp mail-lister, slik at de
raskt kan sende ut informasjon om
fremdriften på e-mail De oppfordrer derfor sine medlemmer til å
sende en mail med navn, adresse,
gårds- og bruksnummer til veilag@
oksval.no.
www.oksval.no:
De som ønsker å følge planen
nærmere og se flere detaljer kan gå
inn på velets webside: www.
oksval.no. Her kommer fremdriftsplaner, beskrivelser og oversikter.
Veilagets vedtekter finnes også her,
for de som ønsker tips om hvordan
disse kan se ut.

Hver enkelt huseier er ifølge veiloven pliktig til å sørge for drenering
under innkjørselen og vedlikehold av denne.

forts. Oksval Vel Veilag tar tak i egne veier

mulig og mener at så lenge de ikke
møter på problemer underveis,
skal beløpet holdes på det nivået
det er nå. Veilaget har nå saumfart
de fleste veiene og ser det som lite
sannsynlig at det skal dukke opp
store overraskelser underveis.
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Debatt

Da Løkkeveien

Når du går av
Nesoddbåten...
Ikke alle, ganske få faktisk, har fått
det med seg.
Det er ett skilt på veggen der, som
henviser til hvor vi skal gå, når vi
går av båten på Nesoddtangen. Når
vi går av båten, skal vi altså ta til
høyre. Enkelt og greit.
Ikke gå rett fram, som noen fortsatt
gjør, og rett inn i ventende kø.
Bare så det er nevnt…

Tekst og foto:Arild Drolsum

Foto: Terje Larsen

På bare et par dager ble
Løkkeveien på Hellvikskog
forandret. Nå ligger den der
åpen og klar for arbeid med
vann og avløp. Det er gjort
mange forsøk på å få dette
til, men i gamle velveier er
det ofte svært forskjellige interesser.
I den ene enden de som vil selge
tomter og i den andre enden de
som av spesielle grunner ikke er
noen pådrivere i saken, som meg
selv. Så det er positivt at kommunen nå engasjerer seg i de
velområdene som er en del av
deres fortetningsplan. Dette er
imidlertid en helt ny oppgave for
kommunen, og de har informert
oss om at de ønsker konstruktive
innspill og tilbakemeldinger. Det
er nå i første omgang tre områder
som blir opparbeidet i regi av
kommunen.

NB! Neste Velavis
kommer ut i mars.
Stoffrist er 28. februar!
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Kontakten med beboerne
Det første møtet vi i Løkkeveien
hadde med kommunen, var i august 2009. Der ble vi blant annet informert om at kommunens
engasjement var avhengig av at
alle undertegnet en erklæring om
dekning av opparbeidelseskostnader for vei og en erklæring for
grunnerverv. På vårt neste møte
i januar 2010 fikk kommunen
erklæringene undertegnet av alle
utenom meg og en annen beboer.
Vi var spesielt uenige i fordelingen av veikostnadene, men også
skeptiske til å undertegne på at
en skulle avstå grunn uten å vite
noe om dette. Det eneste vi hadde
var en reguleringsplan fra 1995,

som kommunen innrømmet var et
rent kontorarbeid og som selvsagt
måtte detaljreguleres etter en befaring i veien med beboerne. Den
ble gjennomført i begynnelsen av
juni. Her fikk kommunen mange
innspill og spørsmål, som det da
ikke kunne gis konkrete svar på.
Men vi hadde inntrykk av at kommunen var innstilt på å bevare mest
mulig av veiens egenart og ta hensyn til faste elementer langs noen
tomter. Dette inntrykket ble forsterket etter å ha fått tilsendt kopi av
et konsulentfirmas søknad til kommunen, i begynnelsen av juli, om
en endring av reguleringsplanen.
Der står det: Justeringen skyldes
vegfaglige vurderinger, men også
uttalelser fra berørte naboer og
grunneiere. Det er i detaljprosjekteringen lagt vekt på å minimere
fyllinger og skjæringer, minimere
inngrep i eksisterende vegetasjon,
samt minimere inngrepet i naturmiljøet. Dette var forståelig for

alle, men det var ikke
de tekniske tegningene
som også fulgte med.
Her tror jeg det er flere
enn meg som hadde ventet mer
informasjon, før vi i uke 46 fikk
brev om at arbeidene skulle starte
opp i uke 47. For egen del har jeg
tatt opp dette flere ganger, og fikk
endelig kommunen til å sette opp
noen merker, som jeg ikke var særlig tilfreds med å se hvor gikk. Etter dette fikk jeg en egen befaring
med kommunen.

også gjør. Jeg sitter dessverre med
en følelse av at fleksibiliteten ikke
er så stor som da Hellvik og Hellvikskog kloakklag hadde regien,
selv om entreprenøren har ordet
”Anleggsgartnerservice”
i firmanavnet. Det er ikke lett for en
ufaglært å stå og diskutere skjæringer, svinger og ikke minst utgifter
når anleggsmaskinene allerede er
på plass. Dette mener jeg kunne
vært unngått hvis kommunen i god
Lærdom så langt
tid før planlagt oppstart hadde hatt
Mange måneder med arbeid gjen- tettere kontakt med beboerne om
står, og jeg må si at jeg nå er urolig hvordan den nye veien ville påfor det som følger. Mange flotte trær virke hver enkelt, for det så vi først
er borte, og oppmerkingen av veien når anleggsmaskinene gjorde sitt
viser etter min mening å ha tatt lite inntog. Da hadde vi også fått tid til
hensyn til beboernes innspill. Nå å fordøye endringene og blant anvil blant annet mange etablerte net kunnet flyttet på utsatte busker,
busker og flere store og små mur- og sette dem lett og trygt ned et aner leve farlig. Alt dette går på den net sted. Men tiden leger jo alle sår,
enkeltes regning, som nye gjerder - om noen år.

Trærne som sto langs tomten gir ihvertfall nok ved fremover - og det kan jo komme godt med i vinterkulda...

DEBATTSIDE: Da Løkkeveien mistet sin jomfruelighet

mistet sin jomfruelighet

Send inn debattinnlegg på
kontakt@nesoddenvelforbund.no
innlegg blir publisert på
www.nesoddenvelforbund.no
og i velavisen
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Vi vil minne om at vinteren er den beste tiden for å sjekke radonnivået i huset ditt.
Teksten er hentet fra Nesodden kommunes websider og bearbeidet av:
Hans Peter Knudsen og Vigdis Bryn
Radon er en usynlig og luktfri gass
som blir dannet i jordskorpen. Det
er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom
radon kan forårsake lungekreft.
Radon kommer i kontakt med
mennesker gjennom jordluft som
siver inn med jordlufta i hus, husholdningsvann fra borebrønner i fast
fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser
i områder som ellers er lite utsatt.
En radonmåling bør derfor bli
gjennomført i alle bygninger der
mennesker oppholder seg.
Regjeringens nye radonstrategi
ble fremlagt i 2009. Et mål her er
å vektlegge radon på en systematisk måte i arealplanleggingen. Her
vil kartlegging være en utfordring
for kommunene. Ca. halvparten
av kommunene i landet har gjennomført radonmålinger i prosjektforbindelse, og dette skal videreføres i radonstrategien de neste
fem årene.
Det er ikke gjennomført kartlegging i Nesodden kommune, men et
økt fokus på radon er naturlig som
følge av den nye nasjonale radonstrategien.
Nybygg
Et annet mål i strategien er at nye
bygninger skal ha så lave radonkonsentrasjoner som mulig. Kommunen kan stille krav til radonforebyggende tiltak i nye bygg etter
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
Videre har alle kommuner plikt
til å ha oversikt over problemomfanget når det gjelder radon (kom-

munehelsetjenesteloven § 1-4).
Det finnes mange aktører som utfører radonmålinger, befaringer og
kontrolltiltak. Forebyggende tiltak
i nye bygg er den beste løsningen,
men det finnes tiltak (som radonsug) til allerede eksisterende bygg.
Det finnes et aktsomhetskart som er
utarbeidet for Nesodden. Likeledes
har de en henvisning til Statens
strålevern og deres liste over bed-

rifter som foretar radon målinger:
http://www.nrpa.no/dav/
9f6c9989d9.pdf
Les mer om radon på følgende
websider:
Kommunens nettsider:
www.nesodden.kommune.no
Statens stråleverns websider:
www.nrpa.no/radon
NGU: www.ngu.no/no/hm/
Geofarer/Radonfare

Sjekk radonnivået i huset ditt

Sjekk radonnivået i huset ditt
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forts. – sak
Dugnadene er i
høyeste grad med
på å styrke det sosiale samholdet.
Frammøte,
alle
klare til innsats og
med godt humør.
En edruelig og
hardt
arbeidende
gjeng, med en godt
forbredt ledelse.
- Og når velets leder i tillegg har med
litt godt til felles
hygge, (etter velgjort jobb, vel og
merke...), er det et
bidrag til ytterligere
å styrke samholdet.
Som det framkommer av bildet har
fotografen knipset
akkurat et slikt
øyeblikk.
Og det rare er, at så
fort disse får på seg
dugnadsklærne, så
kommer sola! Bevis, se bilde.
Denne
høstdugnaden ble ytterligere toppet med
velfest på Ekelund
forsamlingshus.
(Bildene derfra ligger fortsatt til godkjennelse.?! Sterke
saker…)
Men at det var en
hyggelig
velfest,
var alle enige om.
Pene og hyggelige
velbeboere, god mat
og drikke. Musikk
ved hele vellets
bassman, pluss en
innleid
gitarkis fra Drøbak?
Englekor som fram-

førte sang(er) tatt
på sparket. Framført med en innlevelse som overgår
alt du har opplevd
så langt! Samtidig
som parene slipte
parketten med dans.
Ingen nevnt, ingen
glemt. Men en stor
takk til alle.
Om vi hadde det
gøy? Prøv sjæl! Garantert vellykket.
Moralen er; først
dugnad, så velfest.

Blikkenslager Karlsen
Legger alle typer tak,
takrenner, beslag,
snøfanger mm.
Forhåndspris
og referanser.
Nils Petter Karlsen
tlf. 90121601
Org.no. 982297796

Dette er noen av fordelene
med å være medlem i Nesodden Velforbund:

Forandringer?

Eget nettsted?

• Ansvarsforsikring.
• Rabatter på veidekksmateriell.
• Rabatt på strøsand.
• Gustig ordning for og
samkjøring av oppfylling
av strøsand.

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

Har velforeningen din et
nettsted som vi ikke har
fått med her? Send oss
en e-post med adressen,
så legger vi den ut i neste
nummer.

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

Telefon: 47289002

Alverntoppen Sameie
48 medlemmer
Leder/Kontakt:
Helga S Skånland.
Telefon: 90620045
Alværn Vel
71 medlemmer
Leder/Kontakt:
Eldrid Lorentzen
Forsland eldrid@
forslandarkitekter.no
Telefon: 95146910
www.alværnvel.no
Berger Vel
82 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan A Olsen
bergervel@
hotmail.com
Telefon: 97571295
www.velnett.no/vel
Bergheim 1 Sameie
50 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jo Stensvold
Jo.stensvold@c2i.net
Telefon: 93206921
Bergheim II Sameie
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kjetil Johan Olsen
Kjetil.johan@c2i.net
Telefon: 92020374
Bjørgan Vel
4 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vibeke Fogstad
Vibeke.fogstad@frogn.
kommune.no
Telefon: 66913255
Bjørnelia Vel
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Aleksander Bergquist
ellingquist@hotmail.com
Telefon: 91533060

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

Fjordvangen Vel
124 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn Omsland
styret@
fjordvangenvel.no
Telefon: 91173614
Flaskebæks Vel
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Anton Havnes
styret@flaskebekk.no
Telefon: 99517998
www.flaskebekk.no
Hasle/
Fundingrudveien Vel
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Morten Anker-Nilssen
post@hfvel.no
Telefon: 95270406
www.hfvel.no
Hellvikskog Vel
151 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn Busk
busk@adl.no
Telefon: 98630196
www.hellvikskog.net
Helvik Vel
134 medlemmer
Leder/Kontakt:
Gaute Voigt-Hanssen
gauvoigt@online.no
Telefon:
91347461/66913314
www.helvikvel.org
Nesoddtangen Vel
191 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kari Ø. Holøs
Kari.holos@c2i.net

Nordstrand Vel
19 medlemmer
Leder/Kontakt:
Tone Grytting Horverak
grhorver@online.no
Telefon: 92087867
Oksval Vel
189 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vivi Rastum
info@oksval.no
Telefon: 99279219
www.oksval.no
Rudstrand og
Presteskjær Vel
11 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan Johnsen
Faks: 22 44 30 65
Telefon: 91380412
Solbergskogen
Velforening
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Silje Kristine Prøven
kontakt@
solbergskogen.no
Telefon: 91700898
www.solbergskogen.no
Solbakken Vel
10 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no
Telefon: 66919042
Sjøstrand Vel
63 medlemmer
Leder/Kontakt:
Dag Zapffe
dag.zapffe@gmail.com
Mobil: 46050856
www.sjostrandvel.no
Torvvik Vel
25 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lise Kristin Justad
lise@lkj.no
Telefon: 99774703

God jul til alle våre medlemmer!

Skogen Syd
Huseierforening
45 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Kjølseth
styret@skogensyd.com
Telefon: 91347286
www.skogensyd.com
Skogen Vest
Huseierforening
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Marit Fredriksen Løkholm
styret@skogenvest.com
Telefon: 92047479
Solåsen Vel
81 medlemmer
Leder/Kontakt:
Stig Klingstedt.
stigklingstedt@smartcall.no
Telefon: 91198325
Spro Vel
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kenneth Pettersen
styret@sprovel.no
Telefon: 92296048
www.sprovel.no

Oversikt over medlemmer

Nesodden velforbunds 36 medlemsvel
representerer over 3000 husstander på Nesodden

Svestad Vel
103 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Even Skjegstad
post@svestadvel.no
Telefon: 90025024
www.svestadvel.no
Søndre
Blåbærstien Sameie
135 medlemmer
Leder/Kontakt:
Trine M Rogg Korsvik
sbs@blabarstien.net / blabarstien@me.com
Telefon: 66916055
www.blabarstien.net
Ursvik Vel
140 medlemmer
Leder/Kontakt:
Aase Ulleberg
ursvik.vel@gmail.com
Telefon: 99644134
ursvik.inngangen.com
Øvre Torvvik Vel
68 medlemmer
Leder/Kontakt:
Mohammed El Mourabit
Carlson, mem@nve.no
Telefon: 66914670
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Søknad til kommunen fra velforbundet

Nesodden Kommune
v/ordfører Christian Hintze Holm
og rådmann Geir Grimstad							

Nesodden, 14. oktober 2010

SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2011:
For budsjettåret 2011 ønsker Nesodden Velforbund å søke om kommunal støtte til følgende områder:
Veisikring: 200.000,- (som i år)
Klimatilpasning og akutte tiltak: 125.000
Gatemeglingsarbeid: 20.000,Utvikling og rekruttering av nattevandrere: 30.000,Driftstøtte: 25.000,Det er mange vel som nå går inn i vinteren med ødelagte veier, manglende grøfting og trær som truer både hus og mennesker.
Dette er Velforbundet sterkt bekymret for.
På det første styremøtet etter sommerferien oppsummerte styret sine erfaringer med vellenes tilstand og besluttet derfor å
oppheve maksgrensen på 12.500 kroner på støtte til veisikringstiltak. Velforbundet setter en ny grense på inntil halvparten av
kostnadene vellene har til det arbeidet de søker på.
Støtten vil videre bli vurdert etter styrets skjønn, og vi vil også be om å få befaring oftere før vi tildeler støtte. Dette bidrar til å
kvalitetssikre prosessen. Velforbundet vil ikke utbetale støtten før arbeidet er utført og regningen er mottatt.
Styret har tidligere oftest gitt støtte til nødvendig utbedring av vei, speil og lys. Fremover vil vi også vurdere søknader til forebygging av utrasing av vei og gangstier, akutt grøfting og felling av trær som truer mennesker, boliger og veier. Dette er lagt
under posten klimatilpasning og akutte tiltak.
Som det fremgår av siste velavis både er og blir Nesodden preget av klimaendringer med mer vind, regn og vannføring.
Nesodden Velforbund behandler nå i oktober blant annet en søknad fra Flaskebekk og Sjøstrand vel hvor en godt trafikkert vei
er i ferd med å rase ut. Denne veien binder sammen de to vellene, og blir stadig mer farlig. Både fordi situasjonen er i ferd med
å bli akutt, og det faktum at situasjonen rammer flere vel, kan gi grunn til støtte. Et annet eksempel er Olavs vei som er blitt
ødelagt av omfattende tungtransport i forbindelse med byggeprosjekter. Det samme gjelder Solåsen vel som også har søkt kommunen om tilskudd til asfaltering. Alle er eksempler på arbeid i hundretusenklassen, som vi både definerer inn under dagens
veisikringstiltak og akutte tiltak
Eksemplene illustrerer også mangel på vedlikehold og mangel på ansvarstaken hos velforeningene, men også kommunen som
innvilger byggesøknader. I lys av vår dialog med kommunen i etterkant av reverseringen av brøytekuttet vil Velforbundet i de
kommende månedene jobbe for å få til en bedre arbeidsfordeling, bedre ansvarsfordeling og bedre organisering av ivaretakelsen
og utviklingen av velveiene videre – både i byggeperioder og ellers.
Som Nesodden Velforbund blant annet har meldt i forbindelse med arbeidet med nye vann- og avløpssystemer, vil vi arbeide
for at Nesodden kommune i forbindelse med dette arbeidet i velforeningene også får overta velveiene. Samtidig er vi opptatt
av at velforeningene skal gjøre en bedre og mer forutsigbar jobb med ivaretakelsen av det fortløpende veivedlikeholdet der
kommunen ikke kommer til å overta. Dette tror vi kan gjøres med å øke bidraget fra kommunen på kort sikt og med den nye
administreringen av støtteordningen fra Velforbundets side må vi klare å ta et skikkelig tak i dette en gang for alle.
Det er viktig å gjøre disse investeringene nå, og slik bidra til en helhetlig opprusting av veinettet i hele kommunen. Slik vil
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Til posten gatemegling ligger ambisjonene om å videreutvikle anti-voldsarbeidet i samarbeid med det lokale Røde Kors og i
kommunen. Til våren vil Nesodden Velforbund ha utdannet tre instruktører som vil gå inn i gatemeglingskurs lokalt. De to første
står klare allerede i høst, og arbeider sammen med Røde Kors i Akershus om arbeid for ungdom på Nesodden.
Samtidig ønsker Nesodden Velforbund å rulle ut nattevandring på steder der det ikke er slikt tilbud i dag, og på relevante dager
som ikke er dekket opp i dag. Her vil vi mobilisere innad i Velforbundet, og søke samarbeid med både det lokale Røde Kors og
Natteravnene.
Det er en tydelig tilbakemelding fra Velforbundets årsmøte at nattevandring er man engasjert i. En støtte fra kommunen her vil
legge til rette for den frivillige koordineringen og vedlikehold og utvikling av kompetanse innen megling og voldsforebyggende
arbeid. Selve gatemeglingsarbeidet og nattevandringen gjøres av frivillige både fra styret i Velforbundet og andre tilknyttede.
Når det kommer til driftsmidler vil en stor del blant annet gå til aktiviteten lokal oppblomstring hvor Velforbundets styremedlemmer aktivt er ute i velforeningene og veileder på drift og aktiviteter, et eksempel fra i år er arbeidet med momsrefusjon og
koordineringen av diverse høringsinnspill. Her bidrar samtlige styremedlemmer innenfor sine felt som rangerer fra mediearbeid
og regnskapsarbeid til dugnadsstøtte og organisasjonsutvikling. Styremedlemmene engasjerer seg også bredt i aktiviteter ut over
det rene Velforbund som aksjonsgruppen for hurtigbåten og anti-voldsarbeidet.
Vi vil blant annet jobbe sammen med lokale krefter for ytterligere å forbedre kollektivtilbudet til og fra Nesodden, samt fortsette
et bredere fokus på klima- og miljøtiltak. Herunder ligger et pilotprosjekt i regi av vår ressursperson på miljø, Thomas Hartung,
som utvikler et program for å redusere forurensing fra private båter og bryggemiljø. Sik vil vi bygge opp under blant annet
Nesodden som miljøfyrtårn. Posten driftsstøtte er ment å være et bidrag til dette.
Våre styremedlemmer fortsetter å være tilgjengelige for rådslagning og annet for kommunen.
Velforbundets styre er nå organisert på følgende måte:
Leder: Jon Martin Larsen
Nestleder: Knut Næsje er vann- og avløpsansvarlig og økonomiansvarlig.
Styremedlem Terje Larsen er veiansvarlig.
Styremedlem Søgnhild Østvold er samferdselsansvarlig.
Styremedlem Martin Tioukalias er ungdoms- og oppvekstansvarlig.
Styremedlem Hans Petter Knudsen er prosjektansvarlig.
Styremedlem Vigdis Bryn er prosjektansvarlig.
Grethe Marie Belboe er sekretariatsleder.

Søknad til kommunen fra velforbundet

veiene bli farbare og sikre for alle og enhver. Vel vitende om at Nesodden kommune har trange økonomiske kår, vil vi understreke at dette handler om folks liv, helse og trygghet på veiene. Både for kommunalt ansatte, ansatte i brannvern og helseomsorg og andre.

Kontaktinformasjon til styret og sekretariatet finnes på www.nesoddenvelforbund.no
Med vennlig hilsen
For Nesodden Velforbund
Jon Martin Larsen
Leder
Vedlegg: Regnskapsrapport per nå.
Regnskap for 2010 og endelig budsjett for 2011 ettersendes.
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Hellvikskog vel har
blitt 90 år!
Velforeningenes
kontaktinformasjon
NR
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Hellvikskog vel har blitt 90 år!
Tekst: Terje Larsen

Foto: Turid Garder

Dette ble behørig feiret lørdag den 16. oktober på
Ekelund eldresenter, og en forsterket festkomité inviterte til fest. Og feststemte medlemmer kom. I underkant av 70 stykker. En hyggelig og trivelig fest,
med deilig mat og drikke. En fin tale basert på vellets
historikk var skrevet i anledning feiringen, og den ble
høytidelig og fint framført for lydhøre medlemmer.
Selskapsquizen baserte seg på kjennskap/kunnskap
om vellet. Alle deltok med stor iver og innsats. (Vinnere og tapere holder vi internt). Forresten, alle var
vinnere den kvelden. Bryggebandet spilte til dans, og

siden det var Hellvikskog vel som feiret seg selv, tro
det lokale damekoret, Hells Angles til, samt allsang
med Svantes lykkelige dag. Snart er kaffen klar…
Ingen skandaler, budsjettet holdt vel sånn omtrent..?
Bare hyggelig og morsomt alt sammen. For noen varte
festen uti de små timer…
Et viktig tiltak i lokalmiljøet. Alt basert på egne krefter
og innsats.
Og de frammøtte kan takke hverandre og seg selv, for
at det ble en så hyggelig og fin feiring som det ble!

Feststemte mennesker koste seg med god mat og drikke.

Arild Drolsum holder takk for maten-tale.

Trond Schliemann og Vera Kvaal sto for quizen.

Hellvikskog vel har blitt 90 år!

Hellvikskogens egne husband; Bryggebandet, spilte lystig opp til dans og vellets medlemmer var ikke
vanskelige å be! ;)
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RAMMEVERKSTED
Salg av grafikk		
Ferdigrammer		
Velkommen innom!
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Tangenveien 129
Granholt
1450 Nesoddtangen
tel/fax 66911422
Christinos Mavrikios

26 Rud – store
27 Gjøfjell
28 Granerud
29 Fjell
30 To
31 Sandaker
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Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra
Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av
Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.
tensen Marcelo Gana (13.09.2010)
til Christensen Daniela
Tatiana Fernandez De Bregneveien 12 (Gnr
4, bnr 528) er overGana (06.09.2010)
dradd fra Karin Halvorsen til Per Christian
Andel av LagveHalvorsen og Unni
ien 29 (Gnr 4, bnr
Halvorsen Thoreby
93) er overdradd
(14.09.2010)
fra Peter Schjetlein
til Brit Grethe
Andel av Olavs vei
Poulsen Schjetlein
20 (Gnr 2, bnr 494)
(08.09.2010)
Overdragelsen omfat- er overdradd fra Terje
Bjørkmo til Sølvi
ter også Lagveien 31
Rundberget Bjørkmo
(Gnr 4, bnr 121)
(15.09.2010)
Furubakken 18 (Gnr 5, Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr
bnr 59, seksjon 9) er
solgt for kr 4.550.000 596
fra Solåsen Panorama Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr
as til Tonje Hessen
752
Schei (08.09.2010)

192) er overdradd fra
Karin Hansen til Jan
Hansen (20.09.2010)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr
9, Bnr 191
Skogsrudveien 17
(Gnr 9, bnr 192) er
overdradd fra Jan
Hansen til Grethe
Hansen og Øyvind
Hansen (20.09.2010)
Overdragelsen omfatter også Gnr 9, Bnr
191

Skogsrudveien 17
(Gnr 9, bnr 192) er
24
solgt for kr 3.000.000
fra Grethe Hansen
og Øyvind Hansen
26, bnr 224) er
Eiendomsovertil Per Thorvaldsen
overdradd fra Alf Hs
dragelser 30. aug Håkonskastet 29 (Gnr Gnr 1, bnr 942 er solgt og Elin Guttuhaugen
for kr 2.050.000 fra
Dødsbo Eriksen til
26. nov 2010:
(20.09.2010)
1, bnr 575) er overBritt Barkenes Kaiser, dradd for kr 6.000.000 Camilla Moe Røisland Salget omfatter også
og Christer Af GeiInger Barkenes og
Omsetning av eienGnr 9, Bnr 191
fra Sunnaas Sykehus
Svein Edgar Eriksen
dommer i Nesodden
Hf til Nesodden kom- jerstam til Marianne
Siewert Øren og
(03.09.2010)
kommune:
Ursvikveien 37
mune (09.09.2010)
Roy Hugo Øren
(Gnr 5, bnr 297) er
(15.09.2010)
Skogveien 16 (Gnr 4, Andel av Sproveien
overdradd fra Anders
Strandveien 55
Salget omfatter også
bnr 753, seksjon 2) er 90 (Gnr 26, bnr 224)
Syltevik til Maren
(Gnr 25, bnr 26) er
andel av Gnr 1, bnr
solgt for kr 1.950.000 er overdradd fra Svein overdradd fra John
Storlien Syltevik og
943
Edgar Eriksen til
fra Giljato as til LisEva Storlien Syltevik
Hendrik Ruud til
beth Randers-Pehrson Anita Eriksen Stensby Lars Erik Ruud og
(20.09.2010)
og Kristin Eriksen
(30.08.2010)
Vivi-Ann Hoff-Olsen Andel av Korsveien
30 (Gnr 28, bnr 55) er Furuholtet 58 (Gnr
(03.09.2010)
(10.09.2010)
overdradd fra Ingeborg 23, bnr 111) er solgt
Flaskebekkveien 55
Erika Hildegard Mar- for kr 4.000.000 fra
Granatveien 11 A
(Gnr 2, bnr 155) er
Agnorstubben 14
thinsen til Sverre Mar- Knut Martin Lyng og
solgt for kr 6.300.000 (Gnr 27, bnr 213) er
(Gnr 24, bnr 23) er
thinsen (16.09.2010)
fra Grethe Gulbrand- solgt for kr 1.990.000 overdradd fra Tordis
Kerstin Mari Karlsson
sen til Bjarte Arneson fra Eva Kirsten
Lyng til Tina Beate
Alberta Sæves til
Saraksen til Mihaela
og Kristin Sauge
Wenche Elisabeth Ax- Edvards vei 15 (Gnr 2, Mardoff og Stian
Genioara Dumitrescu elson og Eirik Balgard bnr 1204) er solgt for Hillmann Godeng
(01.09.2010)
kr 4.250.000 fra Odd (20.09.2010)
og Dan Dumitrescu
(13.09.2010)
Lasse Samuelsen til
Bøkeveien 15 (Gnr 15, (06.09.2010)
Stig Erik Ahlstrøm og Andel av Furuholtet
bnr 44) er overdradd
Nyborgbakken 50
Wibekke Kleiveland
Hellvikskogsvei 78
fra Otto Viggo Bres47 (Gnr 23, bnr 88,
(Gnr 29, bnr 653) er
(16.09.2010)
(Gnr 5, bnr 73) er
ling til Morten Bresseksjon 58) er overoverdradd fra Ivar
ling og Jørn Bresling solgt for kr 3.606.000 Johannes Wethe
dradd fra Liv Veronika
Hellvikalleen 42 (Gnr Hjertvik til Even
fra Ann-Kristin Haug til Jan Aage Wethe
(02.09.2010)
5, bnr 41) er solgt
og Antoon VandenHjertvik (20.09.2010)
og Per Ivar Wethe
for kr 6.250.000 fra
hove til Jørn SkippeØvre Utsiktsvei 53
(13.09.2010)
Jorun Lie til Finn
rud (06.09.2010)
(Gnr 4, bnr 408) er
Andel av Åsaveien
Georg Philipps og
solgt for kr 4.950.000
91 (Gnr 2, bnr 846)
Nyborgbakken 50
Nina Jensen Croft
Bomansvikveien 61
fra Jon Ramnæs til
er overdradd for kr
(Gnr 29, bnr 653)
(17.09.2010)
(Gnr 14, bnr 28) er
Lars Engebretsen
220.000 fra Tove
er overdradd for kr
solgt for kr 3.700.000 390.140 fra Jan Aage Salget omfatter også
og Kristin Ertsgård
Nielsen til Hanne
Gnr 5, bnr 88
fra Kari Støvne
(03.09.2010)
Nielsen Kjærsgaard,
Wethe og Per Ivar
Horn og Tor Støvne
Lene Mathiassen, Stig
Wethe til Per Espen
Andel av Bjørnemyr
til Gorm Laursen
Myrlia 7 (Gnr 30,
Nielsen og Anders
Wethe og Jon Ivar
Terrasse 29 B (Gnr 1, Nielsen (21.09.2010)
og Linda Vasquez
bnr 278) er solgt
Wethe (13.09.2010)
bnr 480, seksjon 62) er
(06.09.2010)
for kr 4.350.000 fra
overdradd fra Harald Hellaveien 36 (Gnr 29,
Anne Liv Evensen
Andel av KirkeåsveBaun til Asoka Baun
Andel av Kløverveog Gunnar Trondrud
bnr 804) er overdradd
ien 21 (Gnr 11, bnr
(17.09.2010)
ien 15 A (Gnr 4, bnr
til Lisbeth Villien
for kr 700.000 fra
39) er overdradd for
211, seksjon 26) er
(03.09.2010)
Leif Ole Mathisen
kr 460.000 fra Bror
Andel av Skogsrudoverdradd for kr
til Tom Mathisen og
Jens Indrevold til
veien 17 (Gnr 9, bnr
1.550.000 fra ChrisSproveien 90 (Gnr
Marianne Hilda Valen
Tommy Indrevold

Gårdsnumre
på Nesodden

(21.09.2010)
Andel av Hellvikskogsvei 40 (Gnr 5,
bnr 253) er overdradd
fra Johannes Jakob
Valen til Sissel Farstad
Valen (21.09.2010)
Liljeveien 2 A (Gnr 4,
bnr 611) er solgt for
kr 4.900.000 fra Lars
André Lian og Eva
Nikoline Strand Lian
til Michael Schulz
og Andrea Elisabeth
Vaske (22.09.2010)
Lillerudveien 170
(Gnr 25, bnr 182) er
solgt for kr 1.350.000
fra Agnes Katrine
Hagen til Christian
Gjestang Worren og
Tomas Andre Håkonsen (23.09.2010)

Eiendomsoverdragelser

1 Berger
2 Skoklefald
3 Ildjernet
4 Nesoddtangen
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 Spro

Andel av Lindemannvei 13 (Gnr 30, bnr
407) er overdradd
fra Sol-Britt Bjørkbacka til Birger Steen
Ottesen (23.09.2010)
Alvernlia 51 (Gnr 30,
bnr 230, seksjon 23) er
solgt for kr 3.150.000
fra Anne Britt Dagestad til Hege Widerberg
og Øivind Kristiansen
(24.09.2010)
Vestveien 7 (Gnr 4,
bnr 211, seksjon 44) er
solgt for kr 1.900.000
fra Solveig Sofie Elton
til Tore Stabell Kulø
(24.09.2010)
Glenneveien 155
(Gnr 14, bnr 29) er
overdradd fra Edmund
Harald Finstad til
Wenche Margareta
Finstad (24.09.2010)
Andel av Gnr 2,
bnr 234 er solgt for
kr 400.000 fra Brit
Haugstveit og Jerry
Thomas Warren til Liv
Torill Johansen, Trond
Øystein Munkerud
Johansen, Hans Olav
Nicolaysen og Unni
Drønnen Nicolaysen
(28.09.2010)
Kirkevikveien 5 (Gnr
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bnr 697) er solgt for kr
1.700.000 fra Kirsten
Løvaas Hole og Arne
Hole til Amund André
Resell (06.10.2010)

Faret 10 (Gnr 2, bnr
1068, seksjon 110) er
solgt for kr 2.050.000
fra John Even
Thorbjørnsen,Ingar
Frode Thorbjørnsen,
Jane Beate Thorbjørnsen og Geir Yngve
Thorbjørnsen til KaAndel av Linneaveien tarina Fierro Norberg
24 C (Gnr 2, bnr 1025, (06.10.2010)
seksjon 37) er overdradd for kr 1.400.000 Ødegaardveien 3 (Gnr
23, bnr 9) er solgt for
fra Terje Lindrup til
kr 3.900.000 fra Per
Christine Ness LinChristian Christensen
drup (04.10.2010)
til Nina Olsby og Geir
Hunskår (06.10.2010)
Ursvikveien 86
(Gnr 2, bnr 127) er
Ringveien 42 (Gnr 1,
overdradd fra Olav
bnr 199) er solgt for kr
Nicolaysen til Gerd
Ambrosia Nicolaysen 7.000.000 fra Stewart
Mitchell og Ingelil
(05.10.2010)
Overdragelsen omfat- Mona Mitchell til Anja
Steinfeldt og Clauter også Gnr 2, bnr
dius Henrich Reisse
350
Overdragelsen omfat- (11.10.2010)
ter også Gnr 2, bnr
Flafjellet 19 (Gnr 25,
414
bnr 297) er solgt for
kr 1.450.000 fra Arne
Andel av Skoklefaldsvingen 37 (Gnr 2, Rosendahl og Finn
Rosendahl til Ingar
bnr 1589) er overdradd for kr 1.550.000 Pangård (12.10.2010)
fra Kjell Arild Garborg til Frøydis Øien Tjernveien 7 (Gnr
2, bnr 1021) er solgt
(05.10.2010)
for kr 4.250.000 fra
Siv Desirée Rognstad
Mokleiva 14 (Gnr 2,
bnr 362) er overdradd til Yvonne Schilling
(12.10.2010)
fra Camilla Ask til
Evelyn Kirsten GaardTryggvangveien 5
ing og Niels Peter
Gaarding (06.10.2010) (Gnr 28, bnr 28) er
solgt for kr 3.550.000
fra Per Martin HegAndel av Mokleiva
gland til Per Håkon
14 (Gnr 2, bnr 362)
er overdradd fra Niels Muri og Tone Christin
Hesselberg Muri
Peter Gaarding til
Evelyn Kirsten Gaard- (13.10.2010)
ing (06.10.2010)
Eikåsveien 10 (Gnr 1,
bnr 832) er solgt for
Fjordvangveien 86
kr 3.000.000 fra Ruth
(Gnr 6, bnr 25) er
solgt for kr 5.000.000 Falkenberg til Jan
fra Kjell Grundvold til Falkenberg og Anne
Eva Rud og Geir Inge Gullie Falkenberg
Høsteng (06.10.2010) (13.10.2010)
Fundingrudveien 87
(Gnr 17, bnr 7) er
solgt for kr 4.800.000
fra Berit Løken til
Stewart Mitchell og
Ingelil Mona Mitchell
(04.10.2010)

Asgerds vei 39 (Gnr
6, bnr 270) er solgt
for kr 3.800.000 fra
Annette Grimsgaard
og Thomas William Grimsgaard til
Jørgen Wesche og
Alhed Piene Wesche
(06.10.2010)
Knuts vei 31 (Gnr 2,

Bjørnemyr Terrasse
4 (Gnr 1, bnr 510) er
solgt for kr 4.500.000
fra Terje Laurendz
til Mari Taraldsen
og Torbjørn Mehus
(14.10.2010)
Bregneveien 6 (Gnr 4,
bnr 525) er overdradd
fra Asbjørg Petra

Myrholt til Helge
Syversen og Thomas
Myrholt, Kari Myrholt Lund (20.10.2010)
Skårset og Lasse
Myrholt (14.10.2010) Andel av Gnr 4, bnr
724 er overdradd
Andel av Flafjellet 17 fra Eyolf Gulbrand(Gnr 25, bnr 514, sek- sen til Lene Kristin
sjon 1) er overdradd
Gulbrandsen, Helle
fra Sjur Normann
Susanne GulbrandBorge til Beate Kristin sen og Karin ElisaNerli (14.10.2010)
beth Gulbrandsen
(21.10.2010)
Andel av Alvernkroken 5 (Gnr 30, bnr
Vestoppfaret 1 B (Gnr
374) er overdradd for 4, bnr 626) er solgt
kr 1.550.000 fra Odd- for kr 2.375.000 fra
Arne Reiersen til Kari Andrea Antal til FrøyMargrethe Wensaas
dis Fremstad Wold og
Reiersen (15.10.2010) Tom Erik Slind Jensen
(21.10.2010)
Fjordveien 83 (Gnr
7, bnr 39) er solgt
Bjørnemyr Terrasse
for kr 3.850.000 fra
23 F (Gnr 1, bnr 480,
Ragnhild Solheim
seksjon 68) er solgt for
til Richard Daniel
kr 2.950.000 fra OddDavid Prate og Anne Arne Reiersen til ØysBremnes (18.10.2010) tein Dale og Susanne
Salget omfatter også
Følstad (21.10.2010)
Gnr 7, bnr 99
Blåbærstien 34 L
Kløverveien 3 B (Gnr (Gnr 2, bnr 1123,
4, bnr 276, seksjon
seksjon 102) er solgt
17) er solgt for kr
for kr 3.250.000 fra
2.950.000 fra Ole
Peter Christian Bredal
Johan Andresen til
og Elisabeth Marie
Dan André Bøe og
Berentsen Bredal til
Silje Breivi Eriksen
Siv-Hege Blikfeldt og
(19.10.2010)
Geir Brækken Aalberg
(21.10.2010)
Kløftaveien 67 (Gnr
27, bnr 114) er solgt
Øvre Utsiktsvei 35
for kr 2.850.000 fra
(Gnr 4, bnr 84) er
Geir Vindedal til
solgt for kr 6.500.000
André Hærås og Anita fra Ruth Jørgine Patey
Eriksen (19.10.2010) til Asbjørn Ringstad
og Nanna Matilda
Munkefaret 4 (Gnr
Ringstad (22.10.2010)
2, bnr 1479) er solgt
for kr 2.900.000 fra
Eikåsveien 16 (Gnr 1,
Petter Andreas Holm bnr 828, seksjon 19)
og Cathrin Roberts til er overdradd fra Olav
Anne-Sofie Halvorsen Sophus Lorvik til Ce(20.10.2010)
cilie Lorvik Bødtker
Rønnevik, Marianne
Gartnerveien 2 (Gnr
Gurly Bødtker Lorvik
15, bnr 86) er solgt
og Per Olav Lorvik
for kr 1.229.984 fra
(22.10.2010)
Herman Fredrik Larssen til Cecilie Engen
Andel av Lagveien
(20.10.2010)
41 (Gnr 4, bnr 63) er
overdradd fra Gudrun
Gamle Hellvikvei 34 Julie Oftedal til Hanne
(Gnr 1, bnr 870) er
Bergliot Oftedal og
solgt for kr 5.000.000 Marte Alice Oftedal
fra Anette Jacobsen og (25.10.2010)
Thomas Borys Jacob- Overdragelsen omfatsen til Anne Garmark ter også Gnr 4, bnr 95
og Odd Edgar Gjøen
Overdragelsen omfat(20.10.2010)
ter også Gnr 4, bnr
105
Ursvikveien 37 (Gnr
Overdragelsen omfat5, bnr 297) er solgt
ter også Gnr 4, bnr
for kr 2.770.000 fra
146
Maren Storlien Syltevik og Eva Storlien
Mosses vei 2 (Gnr 5,
Syltevik til Carina
bnr 97) er overdradd

fra Ingolf Arne Opsahl Lind (02.11.2010)
til Liv Helene Opsahl
(26.10.2010)
Kirkeåsveien 45 (Gnr
11, bnr 30) er solgt for
Bergveien 32 (Gnr 4, kr 3.200.000 fra Cebnr 361) er overdradd cilie Gervad til Yngvill
for kr 5.600.000 fra
Myhre (03.11.2010)
Liv Karen Koppen
Thulesius til Guro
Fagerveien 26 (Gnr
Iselin Thulesius
24, bnr 69) er solgt
og Francis Brekke
for kr 2.350.000 fra
(27.10.2010)
Elisabeth Hansen til
Camilla Krokvik RosEnerhøgdveien 7 (Gnr tom og Erik Guddahl
6, bnr 309) er solgt for Tollefsen (03.11.2010)
kr 1.150.000 fra Reidar William Werner
Kåres vei 7 (Gnr 2,
til Ross Owen Phillips bnr 1157) er solgt for
og Kristin Lohne Hol- kr 2.720.000 fra Randi
lingdale (27.10.2010) Brosstad til Tove
Berggren-Coronado
Omsetning av eienog Y Costilla Roque
dommer i Nesodden
Stalin Coronado
kommune
(03.11.2010)
Gnr 5, bnr 376 er solgt
for kr 1.200.000 fra
Lindemannvei 13 (Gnr
Daniel Aleksander
30, bnr 407) er solgt
Hagen og Liv Berfor kr 4.750.000 fra
theussen Tangløkken Birger Steen Ottesen
til Kjetil Halvorsen
til Stig Ove Hagen
(15.10.2010)
og Toril Gulbjørnrudbråten (03.11.2010)
Gnr 5, bnr 385 er solgt
for kr 20.000 fra Janne Øvre Utsiktsvei 14
Kathrine Andresen til (Gnr 4, bnr 778) er
Britt-Lise Andresen
solgt for kr 5.400.000
(28.10.2010)
fra Bård Morten
Aspen til Siv Håberg
Andel av Jonsrud(03.11.2010)
veien 68 (Gnr 6, bnr
61) er overdradd fra
Blåbærstien 16 H (Gnr
Jan Gullie til Ken2, bnr 1122, seksjon
neth Nordtvedt Gullie 81) er solgt for kr
(28.10.2010)
3.180.000 fra Arne
Viktor Stubberud til
Øvreveien 22 (Gnr 2, Kjell Halfdan Ekhorn
bnr 143) er overdradd og Cornelia Fischerfra Heidi Hokholt
Ekhorn (03.11.2010)
til Christopher
Haugerud og Andreas Hellvikveien 170
Hokholt Haugerud
(Gnr 5, bnr 5) er solgt
(02.11.2010)
for kr 6.200.000 fra
Jørn Skipperud til
Mosses vei 22 (Gnr 5, Lars-Erik Larsen og
bnr 304) er solgt for
Ingvild Gjone Lyberg
kr 4.600.000 fra Tove (03.11.2010)
Merethe Tokle og Tor
Einar Brobakke til
Gnr 5, bnr 356 er
Arne Lind og Stine
solgt for kr 1.050.000
Vatlum (02.11.2010)
fra Ellen Kristine
Viken til Victoria
Solstubben 9 (Gnr 1,
Catrine Corneliussen
bnr 748) er solgt for kr og Dag Frode Larsen
4.800.000 fra Ulf Sven (03.11.2010)
Thomas Östenius og
Åsa Sigrid Marianne
Fiolveien 5 (Gnr 4,
Eriksson til Roar Sig- bnr 258) er solgt for
stad og Randi Sigstad kr 4.875.000 fra Jarl
(02.11.2010)
Ove Holberg til Mette
Trædal og Eivind
Skoklekroken 3 (Gnr Trædal (04.11.2010)
2, bnr 1392) er solgt
for kr 4.300.000 fra
Trollveien 29 (Gnr 5,
Geir Inge Høsteng og bnr 159) er solgt for
Eva Rud til Mai-Bente kr 2.150.000 fra AnnPaulsen og Markus
Elisabeth Lerdal til

Eiendomsoverdragelser

9, bnr 67) er solgt
for kr 2.820.000 fra
Tommy Eide til Bård
Christopher Kråkevik
og Øistein Waage Johansen (30.09.2010)
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1/1 side: 18,5 x 27 cm
1/2 side: 18,5 x 13,5 cm
1/4 side: 9 x 13,5 cm
1/8 side: 9 x 6,5 cm

Andel av Tangen
Terrasse 18 (Gnr 4,
bnr 185) er overdradd
fra Randi Grøthe til
Torbjørn O Grøthe
(04.11.2010)
Solveien 7 (Gnr 9,
bnr 98) er solgt for kr
2.200.000 fra Kristina
Røed til Per Slinde
(04.11.2010)
Kjartan Veldes vei 11
B (Gnr 2, bnr 1609) er
solgt for kr 4.300.000
fra Erum-Batool
Raja Naeem Akbar
og Naeem Akbar til
Joachim Granlund
Levin (04.11.2010)
Solåsveien 17 B (Gnr
1, bnr 151, seksjon
4) er solgt for kr
3.450.000 fra Anders
Høglund og Finn
Georg Philipps til
Trygve Bjørnæs og Ingeborg Cecilie Schram
Hoel (05.11.2010)
Fundingrudveien 81
(Gnr 17, bnr 15) er
overdradd fra Thorn
Hilding Thorèn til
Annar Kjensli, Lisbeth
Campbell, Georg Lederer og Torunn Thorén
(08.11.2010)
Fundingrudveien
81 (Gnr 17, bnr
15) er solgt for kr
2.550.000 fra Annar
Kjensli,Lisbeth Campbell, Georg Lederer
og Torunn Thorén til
Synnøve Randi Roald
(08.11.2010)
Svestadbakken 21
(Gnr 28, bnr 142) er
solgt for kr 4.380.000
fra Ulf Even Eriksen
til Beate Kristin Valskraa og Egil Martin
Moland (08.11.2010)
Blåbærstien 30 (Gnr
2, bnr 1123, seksjon
124) er solgt for kr
1.650.000 fra Kristin

Tove Cecilie Løstegaard (19.11.2010)
Flaskebekkveien 15
B (Gnr 2, bnr 233) er
solgt for kr 2.250.000
fra Bjarne Kristoffer
Nordhuus og Karin
Oddlaug Nordhuus
til Lene Andreassen
og Kjell Norderhaug
(22.11.2010)

Oksvalveien 38 (Gnr
2, bnr 78) er solgt for
kr 4.500.000 fra IngeLise West til Stein Petter Vagle og Kim Loan
Thi Tran (25.11.2010)

Evenstuveien 3
(Gnr 1, bnr 474) er
overdradd fra Rigmor
Elisabeth Amundsen
til Marius Johansen,
Furuholtet 8 (Gnr 23, Tommy Johansen,
Christer Henry Grønbnr 88, seksjon 1) er
solgt for kr 2.550.000 vold Johansen, Gunnar
fra Per Håkon Muri til Johansen og Tor Johansen (26.11.2010)
Bjørn Uno Hoffengh
(22.11.2010)
Evenstuveien 3 (Gnr
Seljeveien 1 B (Gnr 4, 1, bnr 474) er solgt for
bnr 701) er overdradd kr 3.250.000 fra Marius Johansen,Tommy
fra Odd Venstad
Johansen,Christer
til Inge Venstad
Henry Grønvold
(24.11.2010)
Johansen, Gunnar
Jøtulsvingen 3 B (Gnr Johansen og Tor
Johansen til Anne
1, bnr 313) er solgt
Riisøen Selsjord og
for kr 1.750.000 fra
Rune Edvin Haldorsen
Gunnar Bergersen
(26.11.2010)
til Kai Engebretsen
og Hege Bergersen
Kilde: Statens kartverk
(24.11.2010)

Eiendomsoverdragelser

gvoldsen (12.11.2010) beth Rødland Wettre
(17.11.2010)
Marikloppa 58 B
Urianstadveien 6 (Gnr
(Gnr 29, bnr 913,
29, bnr 835) er solgt
seksjon 20) er solgt
for kr 2.850.000 fra
for kr 2.350.000 fra
Margrethe Helene Sjo Arild Terje Johansen
til Cathrine Østensvig og Elisabeth Høva Johansen til Etdin Palos
Dale (12.11.2010)
(17.11.2010)
Furuveien 7 B (Gnr 4,
bnr 734) er overdradd Bregneveien 6 (Gnr 4,
bnr 525) er solgt for
Jaerveien 62 (Gnr 12, fra Signhild Rødli
kr 2.700.000 fra Helge
Solberg til Oddvin
bnr 9, seksjon 2) er
Myrholt, Kari Myrholt
solgt for kr 1.950.000 Johannes Solberg
Skårset og Lasse
(12.11.2010)
fra Jeanette Skurdal
Overdragelsen omfat- Myrholt til Tor-Arne
og Morten Skurdal
til Thor Erik Molstad ter også andel av Gnr Ellingstad og Silje Andrine Aspen Ellingstad
4, bnr 758
Johansen og Ngam(18.11.2010)
chai Sirikhongkha
Blåbærstien 5 A (Gnr
(10.11.2010)
Kirkeveien 275 (Gnr
2, bnr 1122, seksjon
Salget omfatter også
29, bnr 58) er solgt for
31) er solgt for kr
Gnr 12, bnr 17
2.250.000 fra Wigdis kr 2.600.000 fra Runa
Agnorstubben 14 (Gnr Petersen til Elisabeth Flo til Anette Jacobsen
Skullerud (15.11.2010) (18.11.2010)
24, bnr 23) er solgt
Salget omfatter også
for kr 1.250.000 fra
Gnr 29, bnr 357
Tangen Terrasse 18
Wenche Elisabeth
Axelson og Eirik Bal- (Gnr 4, bnr 185) er
gard til Roy Martinsen solgt for kr 4.350.000 St. Hansveien 50 (Gnr
7, bnr 15) er solgt for
fra Ellen Grøthe,
(10.11.2010)
kr 2.750.000 fra Per
Torgunn Grøthe
Martin Andersen til
Granatveien 7 A (Gnr Sandnes og Torbjørn
O Grøthe til Jan Børge
27, bnr 164) er solgt
Dejgaard og Ellen
for kr 2.050.000 fra
Marie Ask Dejgaard
Cathrine Østensvig
Dale til Christian Ulrik (15.11.2010)
Kruse og Bodil Kruse
Bergerveien 18 (Gnr
(11.11.2010)
1, bnr 973) er solgt
Gamle Bomansvikvei for kr 4.050.000 fra
34 (Gnr 13, bnr 19) er Svein Kristian Hovind
solgt for kr 3.800.000 og Vibecke Elizafra Dag Valla til Sissel beth Hovind til Lina
Hildershavn Rye og
Norem (11.11.2010)
Håvard Krogstadmo
Salget omfatter også
Gamle Bomansvikvei (15.11.2010)
32 (Gnr 13, bnr 40)
Andel av Gamle Skoklefaldvei 36 (Gnr 2,
Andel av Sproveien
bnr 1220) er overdradd
164 (Gnr 26, bnr 16)
fra Sigrun Beathe Gliter overdradd fra Per
ten til Petter SyverinHelge Jørgenvaag til
sen (15.11.2010)
Monika Jørgenvaag
(12.11.2010)
Mokleiva 20 (Gnr
Oksval Terrasse 14 C 2, bnr 1384) er solgt
(Gnr 2, bnr 1068, sek- for kr 5.000.000 fra
sjon 60) er overdradd Ketil Johansen til
Bård Morten Aspen
fra Marry Johanne
(16.11.2010)
Soma til Helge Ståle
Soma, Karin Soma,
Andel av Bregneveien
Ann-Berit Soma og
William Soma Talbot 12 (Gnr 4, bnr 528) er
solgt for kr 1.300.000
(12.11.2010)
fra Unni Halvorsen
Thoreby til Grethe
Eikåsveien 16 (Gnr
Tausvik (17.11.2010)
1, bnr 828, seksjon
19) er solgt for kr
2.400.000 fra Cecilie Hovdens vei 6 (Gnr
Lorvik Bødtker Røn- 1, bnr 349) er solgt
nevik, Marianne Gurly for kr 4.475.000 fra
Claudius Henrich ReBødtker Lorvik og
isse til Andreas Wettre
Per Olav Lorvik til
Herbert Ingemann In- og Sunniva Eliza-

Hege Dagny Skoglund Kvaksrud til Grethe
Irene Antonsen Tind(04.11.2010)
vik (08.11.2010)
Tangen Terrasse 18
Kjensliveien 50 (Gnr
(Gnr 4, bnr 185) er
16, bnr 16) er solgt
overdradd fra Else
for kr 4.500.000 fra
Nilsen til Randi
Roy-Morten Bogstad
Grøthe, Torbjørn O
Grøthe, Ellen Grøthe til Margrethe Thømt
og Morten Nordskaug
og Torgunn Grøthe
Sandnes (04.11.2010) (09.11.2010)
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HeadingAvisen for 50 år side!
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Returadresse:

Nesodden Velforbund
Postboks 127
1451 Nesoddtangen

Fellesvelets avis for 50 år siden!
En av forsidesakene på Felles-velets Avis nr 5/1960 var at høyrerepresentant Erik Mår reiste et
spørsmål på Oslo bystyres siste
møte om tettere samarbeid mellom kommunene i Oslo-regionen.
Her kan vi lese at det allerede i
1956 ble satt ned en samarbeidsorgan mellom Akershus fylkene og
Oslo som besto av fylkesmannen
og fylkesutvalget fra Akershus,
ordfører, varaordfører og finansrådmann fra Oslo. Dette utvalget hadde oppnådd samarbeid om
kraftutbygging og sykehusstell, og
rådmannen mente at det ikke skulle
være noe i veien for at man oppnådde resultater på andre felter.
Det skrives også om rotte- og flueplager på Iljernet og at vellet i de
siste 3 årene hadde brukt 4000 kroner for å utrydde udyrene. Ifølge
øyenvitner “skal rottene ha svømt
over fra fastlandet”. Kommunens
søppelfyllingen lå da i nærheten av
Sunnaas Pleiehjem.
Det ble utdelt rottegift til alle medlemmen i vellet.
Videre nevnes det på side 2 at
Blylagsveien i Frogn at de fikk
bevilget 40 000 kroner fra Frogn
herredsstyre for at veien skulle bli
satt istand. Planlagt ferdig i første
halvdel av 1961.
Ett annet sted på side 2 meldes det
at det lenge planlagte pensjonatet
for unge piker som av en eller annen grunn trengte miljøforandring,
nå hadde støtte fra vel halvparten
av fylkets kommuner. Kommunens
samarbeidende barnevernsnemder

tok initiativet til dette pensjonatet et par år før avisens skrivende
stund. Byggearbeidet skulle starte
over nyttår.
Et nytt venteskur skulle oppføres
på bryggen

til Svestad vel, og
Nesodden herredsstyre ble forelagt et forslag om at det gamle og
falleferdige skuret skulle overlates
vederlagsfritt til vellet, mot at de
selv sto ansvarlig for bygging av et
nytt skur.
På side 3 meldes det at konvoluttinnsamligen til åndssvakeomsorgen i Vestre Follo i Akershus
ga fint resultat. Konvoluttene ble
åpnet under politikontroll og pengene skulle gå til utbygging av
flere plasser for fylkets åndssvake.
V. Follo krets består av Drøbak,
Frogn, Nesodden, Son og Ås og resultatet endte på 19 373,66 kroner.
Sjøstrand vel melder at de har store
vanskeligheter med å skaffe arbeidskraft til å fullføre istandset-

ting av vellets veier.
På side 4 kan man lese at Nesodden herredsstyre vedtok at kommunen skulle overta fra Boligbyggerlagets del av Tangen Terrasse,
del av Blomsterveien, Konvalveien
og del av Enerveien. Forutsetning
for overtagelse var at veiene skulle
være “fullstendig opprettet, oppgruset, grøftene rensket og at
det anordnes 2 nærmere anviste
stikkgrøfter”.
I Hellvik vels siste beretning kan
man lese at det er stor rift om båtplassene ved båthavna og moloen
og at disse hadde blitt “forestått på
en utmerket måte” av Trygve Ectell. Søknad om hjelp til utbedring
av kloakken ved moloen hadde
blitt sendt til Nesodden kommune,
da kloakken var i verre forfatning
enn før.
På side 6 finner vi en dødsannonse
for Nesoddens eldste, fru Kristine
Pettersen, Grenborgen, Svestad
som døde 101 år gammel!
Det blir meldt at Jo-Bu Mekaniske
verksted hadde fremgang i 1960:
de hadde passert produk-sjonsnr
75 000. De produserte motorsager
og hadde 166 ansatte. Det skrives
at store forandringer hadde skjedd
siden Gunnar Busk og Trygve
Johnsen presenterte sin første motorsag drevet av en engelsk lettvektssykkelmotor.
Så til slutt melder Nesoddtangen
vel at de brukte 2 100 kroner på å
utbedre veien sine med steinmel og
olje og at de var fornøyde med resultatet.

God jul til alle våre lesere, annonsører og medlemmer!

