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Velbevegelsen på Nesodden har mistet et av sine 
mest markante medlemmer. Jorunn Lie døde  
15. mars etter en tids sykdom. 

Jorunn kom inn i velarbeidet som styremedlem og 
senere leder i Solåsen Vel. Hun ble raskt kjent som en 
modig og frittalende representant for sin lokale velfor-
ening, og ble valgt inn som styremedlem i Nesodden 
velforbund i 1983. Mange husker henne kanskje best fra 
den tiden hun representerte velforbundet som leder fra 
1991 til 1999. 

I sin tid som leder for Nesodden velforbund var hun 
en samlende person i styret. Jorunn var en humørspreder 
- utrolig raus og ikke minst engasjerende. 

Mange vil huske henne som en uredd pådriver overfor 

politikere og administrasjon. Hun var en tøff  forhandler 
som ikke ga seg dersom det var noe hun trodde på, men 
samtidig opplevde vi henne som et varmt medmenneske.

Jorunn Lie var sterkt engasjert i velarbeidet, og det 
gjorde at hun en periode søkte sin daglige arbeidsplass 
i Norges Velforbund, hvor hun ble ansatt som adminis-
trativ leder og naturligvis samarbeidet med folk fra hele 
landet i forskjellige komiteer. 

Hun ble utnevnt til æresmedlem i Nesodden 
Velforbund i år 2000. 

Takk, Jorunn for inspirasjon og modig innsats!

Eva Jantunen

Årsmøtet i nesodden VelForbund 
aVholdes i nesodden samFunnshus 2. etasje 

tirsdag 16. mai klokken 18.00

styret i nesodden VelForbund 2003–2004
Leder: 

Eva Jantunen 
Kvistmyrveien 12 
1458 Fjellstrand 
tlf. 66 91 09 89 
og 22 29 23 96 

mobil 924 31 523 
epost: evaj@dolphinics.no 

(Dalbo vel)

Styremedlemmer: 
Egil Houg 

Granåsveien 11 
1458 Fjellstrand 
tlf. 66 91 83 14 

epost: egil_20@msn.com  
(Ellingstadåsen vel)

Torkel Soma 
Ishusveien 11 

1454 Fagerstrand  
tlf. 66 96 04 86 

epost: torkel.soma@dnv.com 
(Spro Vel)

Pål Moe 
Fjellstrandveien 63 
1458 Fjellstrand 
tlf. 66 91 86 48 

mobil 907 30 247 
epost: paalm2@online.no 

(Fjellstrand vel)

Tony Sheehan 
Blåbærstien 35 D 

1450 Nesoddtangen 
tlf. 95 91 99 31  

epost: sheehan@online.no 
(Søndre Blåbærstien Sameie)

Odd-Petter Fylling 
Mårbakken 38  

1450 Nesoddtangen  
tlf. 66 91 30 92    

epost: odd@to-be.no 
(Solbergskogen Vel)

Sekretariat: 
NESODDEN VELFOrBUND 

Gamle Bomansvikvei 36 
1450 Nesoddtangen 

tlf. 90 67 14 49 
faks 66 91 46 13 

epost: nesodden.velf@c2i.net 
Bankgiro: 1720 07 06781

†
til minne om jorunn

På velforbundets årsmøte i 2003 
fikk Jorunn Lie overrakt blomster 
av Jorun Møller (t.h.)
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Kommunens samarbeid med velforeningene om 
fjerning av piggtråd har så langt ikke ført til de 
helt store resultatene. En helhetlig opprydning 

kan først starte når kommunen har mottatt informa-
sjon fra tilstrekkelig mange vel om hvor piggtråden 
finnes. Det er de som ferdes i områdene daglig som vet 
hvor. Engasjer deg for å få et piggtrådfritt nærmiljø nå 
og sommerens turopplevelser er sikret!

Til nå har kommunen mottatt informasjon fra 3 vel 
om piggtrådforekomster. Vi har også mottatt en del 
henvendelser fra privatpersoner etter at Amta har tatt 
opp problemet. 

Foreløpig er den mottatte informasjonen geografisk 
sett så spredt at det ville ha blitt svært ressurskrevende 
å starte opprydningen. Jobben måtte da ha blitt gjort 
i flere omganger, etter hvert som det ble innmeldt nye 
forekomster. En slik framgangsmåte er verken forsvar-
lig eller mulig med en stram kommuneøkonomi.

Kommunens forslag til gangen i oppryddingsprosessen:

FASE 1:
Velene lager en lett tilgjengelig liste over hvor pigg-
tråden finnes som de sender til kommunen. Her er 
det viktig å få med adresse og en kort beskrivelse av 
geografisk beliggenhet hvis nødvendig. Det er ønskelig 
med en tilbakemelding selv om det ikke er registrert 
noen forekomster i deres vel. 
FASE 2:
Når fase 1 er ferdig og kommunen har fått dannet 
seg et bilde av problemets omfang, sender velene ut 
et standardbrev som kommunen har utformet til hver 
grunneier som har piggtråd på eiendommen sin. I 
brevet får grunneierne spørsmål om de selv ønsker å 
fjerne piggtråden, eller om de vil ha bistand fra kom-
munen til dette arbeidet. 
FASE 3:
Når kommunen har mottatt informasjon fra tilstrek-
kelig mange vel, og vi har kommet i dialog med de 
aktuelle grunneierne, vil vi sette i gang en helhetlig 
opprydning i samarbeid med grunneierne.

Vi tror denne fremgangsmåten vil skape en ressurs-
messig vinn vinn-situasjon for alle parter ved at:
– kommunen får tilgang på lokalkunnskap fra innbyggere.

– grunneierne får  bistand fra kommunen til fjerning 
og bortkjøring av piggtråden hvis de ønsker det. 

– når piggtråden er fjernet vil innbyggerne og andre 
turgåere på Nesodden få langt triveligere turer ved 
at de slipper skadde hunder, opprevne klær og util-
gjengelige turområder.

– viltet får bedre vilkår.
– kommunen får tilfredse innbyggere, som er målet for 

oppryddingsaksjonen.
Kommunen har fått signaler om at grunnen til den 

sparsomme tilbakemeldingen kan være frykt for å 
«angi» naboen. Slik vi ser det er det ikke snakk om å 
«angi» naboen, men heller å få til et gjensidig samar-
beid om en frivillig løsning som er god for alle parter. 
Ved at velene gir kommunen en håndsrekning, vil de 
hjelpe kommunen til å yte innbyggerne bedre service. 
En annen grunn til manglende tilbakemelding fra vel-
ene kan være at folk er såpass travle at prosjektet ikke 
prioriteres. Denne  problemstillingen kan vel de fleste i 
dagens samfunn kjenne seg igjen i. Likevel vil kommu-
nen oppfordre til å bruke litt tid og engasjement for å 
generere mer trivsel i nærmiljøet.

Kommunen ønsker å få til en best mulig dialog med 
velene, slik at vi kan samarbeide om å løse innbygger-
nes behov på en ressursvennlig og hensiktsmessig måte. 
Med litt hjelp fra dere vil piggtrådproblemet være løst 
for godt. 

En liten felles innsats vil gi et felles løft for frilufts-
livet og ikke minst for viltet på Nesodden.  Vi håper at 
vi vil få tilbakemeldinger fra flest mulig vel i løpet av 
de første vårmånedene. På den måten kan vi kanskje gå 
en sommer i møte med færre skadde dyr og opprevne 
barneklær.

Et lite piggtrådrim til slutt:

Sommerkvelden er blå
ut for å gå

liste seg på tå 
tilstede her og nå
aldri mer piggtråd 

Hilsen
Annie Mette Riis
miljøvernrådgiver

Samarbeid  
for fjerning  
av piggtråd: 

Kommunen 
trenger  

din loKal- 
KunnsKap  
for å få 
fart på 

aKsjonen!

m
iljø

Vern
rÅ
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Avfallscontainere
Godkjent mottaks-
anlegg for avfall
Vannfylling av brønn
Fylling og salg av 
strøkasser

66 91 09 30

Septik/slamsuging
Høytrykkspyling/
TV-kontroll
Rensing av 
oljetanker

DøGnVAkT

66 91 82 16

Jeg ønsker  
Fellesvelets Avis’  
lesere god vår!

Hilsen Hannibal

Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo

Telefon 22 83 28 90

NYTT KJØKKEN!
Hvorfor dra over fjorden etter nytt kjøkken,  

når du kan få bygget ditt eget kjøkken i  
heltre på Nesodden?

Ingen melaminbelagt sponplate som gulner med  
årene, skruefester som løsner, eller vannsøl  

som får sponplaten til å svelle.

Fordeler: 
1. Tilpassing etter behov

2. Tett kontakt med produsent i eget nærmiljø
3. Velg eget design, klassisk eller moderne

4. Gunstig pris i forhold til kvalitet

Besøk vår hjemmeside for flere detaljer:
www.nesoddenlettindustri.no

Åpningstid hverdager fra kl. 8.30–15.30,  
eller etter avtale.

Hellvikveien 10, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 19 00 Faks. 66 9192 81

Du skal ha glede av  
eiendomsmegleren din.

Blomsterveien 23, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 49 00

Importør av marine- 
motorer, 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

Nor-Mek 

ANNONSEr
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Notiser

G
HuSK!

Kontingenten forfaller  
30. april hvert år. Oppdater 

Velforbundet om endringer i styrets 
sammensetning! Det er viktig at vi 
har korrekte medlemslister slik at: 

1. Forsikringskontingenten til 
Norges Velforbund blir riktig.

2. Medlemmer som ikke bor på 
Nesodden får riktig informasjon.

3. Alle får medlemstilbud.

Representantskapsmøte i 
Nesodden Velforbund 16. mai
innkalling med vedlegg sendes ut. 
Det er viktig at man møter. Her får 
man informasjon. Foreningene kan 
være representert etter følgende 
skala: inntil 50 medlemmer to  

representanter, 51–100 medlemmer 
tre representanter og over 100  
medlemmer fire representanter.

Søknad om 50 prosent  
refusjon ved kjøp av veilys  

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. 

Måke og strø  
renovatørene gjør en fantastisk jobb 
på det krevende vinterføret. De trenger 
din hjelp for å komme frem til stativet 
ditt. Husk å måke og strø helt frem. 
renovatørene henter hundrevis av sekker 
hver eneste dag. De har derfor ikke anled
ning til å grave seg frem til stativer, eller 
komme tilbake hvis du måker etter at de 
har vært hos deg.

eNdriNg i  
hjeMMekoMpostordNiNgeN

Det skal bli enklere å komme i gang med 
hjemmekompostering for husholdnin
gene i Follo. Flere tusen innbyggere har 
deltatt på gratis kurs i løpet av de 8 årene 
Follo ren har arrangert kursene, men det 
er noen som ikke kommer i gang. Follo 
ren skal nå gjøre det enklere å få tak i 
en skikkelig kompostbinge. Fra mai i år 
vil det bli mulig å kjøpe en svanemerket 
kompostbinge rett fra nærmeste gjenvin
ningsstasjon. Da kan man være sikker på 
at bingen er skadedyrsikker og isolert. Se 
flere kriterier for svanemerking av kom
postbeholdere her.

Nye kurs for våren og detaljer om 
kompostordningen for øvrig, kommer på 
dette nettstedet og i Follo rens informa
sjonsavis etter påske.

FreMtideNs behaNdliNg av 
MatavFall

Kugalskap og skrapesyke fikk  for noen 
år siden Eu til å se nøyere på hvordan 
døde dyr blir behandlet. i Eu har man nå 
kommet til enighet om et nytt direktiv for 
animalske biprodukter. Det er satt opp 
nye krav som stilles til anlegg som skal 
behandle avfall fra dyr. For de nye alter
native behandlingskravene er det ikke 
snakk om definerte prosesskrav, men

om en prosedyre for hvordan nasjonale 
myndigheter (Mattilsynet) skal godkjenne 
prosessen på hvert enkelt anlegg. i første 
omgang ser det ut til at Mattilsynet må 
godkjenne et sett med standardiserte 
prosessparametre, og at hvert anlegg 
søker om godkjenning basert på å drifte 
anlegget etter disse parametrene. En slik 
søknad må inneholde en redegjørelse for 
at de valgte prosessparametrene er egnet 
til å redusere biologiske risiki. 

Follo ren ser på muligheten for å 
behandle matrestene fra husholdningene 
i Follo på en fremtidsrettet og miljøriktig 
måte. Sikker hygiene og utnyttelse av 
ressursene i matrestene er stikkord for 
planarbeidet.

Er du interessert i å lese mer om dette, 
se bestemmelsene fra Eu her.

probleMer Med tekstiler

Mange har fått med seg at det ikke 
skal deponeres tekstiler fra 2009. Det 
har aldri vært aktuelt for avfall fra Follo, 
fordi det sendes til energiutnyttelse på 
forbrenningsanlegg. Vi ser en stor økning 
i mengdene tekstiler som leveres i behol
derne til Fretex og uFF i fjor. Økningen er 
fra 5,4 kilo til 6,5 kilo fra hver innbygger. 
Problemene med tekstilene er sammen
satt: 
1) Vi kjøper og kaster for mye klær. Det 

er en unødig belastning på miljøet og 
en uheldig utvikling. Å unngå at avfall 
oppstår betyr bl.a. å la være å kjøpe 
ting vi ikke trenger. Fretex forteller at 
de ofte får inn tøy som er ubrukt og 
fremdeles har prislappen på.

2) Beholderne på returpunktene blir utsatt 
for hærverk. På Vestveien i Ski trengte 
beholderen reparasjon 4 ganger i siste 
kvartal 2005. En slik utvikling kan føre 
til at tekstilinnsamlingen opphører.

3) tekstiler inneholder i stadig større grad 
miljøgifter som krever spesielle løsnin
ger for behandling når tekstilene til 
slutt blir avfall

Nytt Fra 
Follo 
reN

Savner du 
velaviSen?

ring  
Follo Distribusjonservice

66 91 07 54

915 56 964
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Veterinærene
Kjetil Dahl, Sigrid Lykkjen  

og Kathrine Handal
Flaskebekksenteret, 1450 Nesoddtangen

Telefon 66 91 00 90 • Akutthjelp 942 56 863
Man, tir, tor, fre, lør: 10–13 • Man, ons, tor: 16–19

Hjemmebesøk etter avtale

Lavtox AS
Torneveien 20, Postboks 42, 1454 Fagerstrand

Telefon: 66 91 88 35 • Telefaks 66 91 02 60 • epost: post@lavtox.no

SPESiALiStEr i BYGNiNGSVErN

Mistanke om mugg?  
vi undersøker 
innemiljøet.

din totalleverandør av sports-
og fritidsutstyr på nesodden

Telefon 66 91 72 67 • Mobil 952 06 007

Hverdagshjelpen As
T I D • T I L L I T • T R Y G G H E T

PRIVATOMSORG

Hverdagshjelpen As
Skoklefall Terrasse 9
1450 Nesoddtangen

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

Hverdagshjelpen As er en privat
omsorgstjeneste med autorisert
helsepersonell. Vi kan hjelpe til
med husarbeid, personlig hygiene,
avlasting og tilsyn.Vi kan følge til

lege, tannlege, kan stelle hår og
ta fot- og hudpleie hjemme hos
deg. Annen hjelp etter behov.
Ring oss for en uforpliktende
samtale.

Vi har gavekort

angen    relast as
skaffer deT MesTe –  

har deT vesenTligsTe
for håndverkere og selvbyggere

rådgivende – gunsTig – senTralT
Flateby gård, midt mellom Nesodden krk. og Skoklefall kpl.

Tlf. 66 91 09 09 – 66 91 60 60 – Faks. 66 91 60 80
ÅPENT: hverdager 7.00–18.00, lørdag 8.00–14.00

www.tangentrelast.no

Tenk deg et flott 
supermarked med 

stort utvalg hvor du 
har frihet til å velge

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 17 80

Åpningtider:
Mandag–fredag 9–19

Lørdag 9–18

annonse
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Alværntoppen 
SAmeie

48 medlemmer
Leder: Line Utvik 
tlf. 979 71 813

Alværn vel
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: Ellen  
Nordberg Olsen
tlf: 66 91 06 20

Bergheim i  
SAmeie
Stiftet 1986
20 År i År!

50 medlemmer
Leder: Ann-Kristin 

Laeskogen  
tlf. 66 91 36 35

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
70 medlemmer

Leder: Stine Svarva
tlf. 66 96 36 86

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer

Leder: Olav Mork Bjørnås
tlf. 66 91 33 30

BjørneSkrenten 
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: Freddie røed 
tlf. 66 91 53 57

DAlBo vel
Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer

Leder: Eva Jantunen  
tlf. 66 91 09 89

Velet holder generalforsamlling  
20. mai kl. 13.00, 

dugnad 27. mai kl. 11.00
og svømmestevne/grillfest  

kl. 22. juli 13.00/18.00

ellingStADåSen 
vel

Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer

Leder: Egil Houg  
tlf. 66 91 83 14

FAgerStrAnD 
vel

Stiftet 1.8.1918
106 medlemmer

Leder: Lars Saunes 
tlf. 66 91 50 86

FAgerStrAnD/ 
mykleruD vel

Stiftet 12.3.1979
207 medlemmer

Leder: reidar Holch Bruland  
tlf. 66 91 91 06

FjellStrAnD vel
Stiftet 5.6.1912
263 medlemmer

Leder: Aase regine Nordby  
tlf. 66 91 81 69

FjorDvAngen 
vel

Stiftet 16.10.1923
124 medlemmer

Leder: Charlotte Størmer
tlf. 66 91 35 08

FlASkeBækS vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer

Leder: Anne Stine  
Hovi Meltzer  

tlf. 66 91 72 00

hASle/ 
FunDingruD

veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer

Leder: Astrid Løes Hokholt, 
tlf. 66 91 70 50

hellvikSkog 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

neSoDDtAngen 
vel

Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer

Leder: Kari Ø. Holøs 
tlf. 66 91 69 17

norDStrAnD 
vel

Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer

Leder:  Lise Gunbjørnsen  
tlf. 66 91 82 48

okSvAl vel
Stiftet 18.7.1904
189 medlemmer

Leder: Vivi rastum 
tlf. 66 96 01 01

ruDStrAnD og 
preSteSkjær vel

Stiftet 13.4.1944
11 medlemmer

Leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57

SjøStrAnD vel
Stiftet 16.8.1917
63 medlemmer

Leder: Gunnar Walle 
tlf. 66 91 48 40 

Skogen veSt 
huSeier
Forening
Stiftet 23.4.1987
102 medlemmer

Leder: roy ramberg
tlf. 926 82 451

SolBAkken vel
Stiftet 14.6.1946

60 År i År!
10 medlemmer

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

SolBergSkogen 
velForening

Stiftet 18.8.1935
72 medlemmer

Leder: Odd-Petter Fylling   
tlf. 66 91 30 91

SolåSen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer

Leder: Kjersti W. Wæge
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 Figenschou 

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

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

ForeningsViseren

Noen av fordelene 
ved å være medlem  

i Nesodden 
Velforbund: 

ansVars- 
Forsikring

rimelig Veidekks-
materiell 
rabatt pÅ 

strøsandkasser
gunstig ordning 
For oppFylling aV 

strøsand
tegninger til leke-

statiV
heFte om loVer og 

regler For  
priVate Veier

sVært 
lønnsomt 
innkjøps-
samarbeid 

Ta kontakt med  
velforbundets  

sekretariat  
for å høre mer.

neSoDDen 
velForBunDS  
36 meDlemS
Foreninger 

repreSenterer  
3  195 huSStAnDer 

på neSoDDen 

m
ed

le
m

s-
Fo

rd
el

er

noe på 
gang?

Takk til de vel-ledere som 
sender nytt fra sine vel.  
Vi kontakter 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 lig-
nende kan meldes elektro-
nisk direkte til velavisen: 

ford@powertech.no

Illustrasjoner: Tone Bergan 

�
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Vinterlig besøk i  
sommerparadiset
ikke det letteste sted å bygge og bo, men alværn har vært et helt eget samfunn. 

Av egil Houg

Lederen i Nesodden velforbund, Eva Jantunen, 
besøkte Alværn en vakker dag i mars og 
fikk guiding i området av veteranen Erik 

KroghLarsen og lederen i vellet, Jan Midtgaard. 
Fellesvellets Avis fulgte med

For omkring hundre år siden var det et eget, litt 
isolert samfunn på Steilene og Alværn. Steilene 
hadde blitt valgt som Kristianias importhavn for 
petroleum, og ble raskt Nesodden kommunes 
største arbeidsplass. Petroleumskompaniet bygde 
boliger for arbeiderne ute på øyene hvor de store 
tankene ble plassert, men også inne på land. 
På Alværn hadde selskapet bygd sveitserboliger 
for funksjonærer. Lengst unna brygga lå de tre 
arbeiderboligene, Nesoddens første ferdighus fra 
Strømmen trevarefabrikk. i Alværnbukta var det 
også egen skole for de ansattes unger, og læreren 
ble den selvfølgelige poståpner og ekspederte 
en tredel av posten i kommunen, for mange av 
arbeiderne kom fra andre deler av landet. Veien 
opp tømmerbakkene var bratt, og det var enklere 
å komme seg til butikken på Fjellstrand ved å ro 
enn ved å gå. Arbeiderne fikk også lov til å bli med 
oljebåtene inn til byen for en handletur en gang i 
blant. Noen fordeler skulle de ha.

Det skulle vært anlagt et svært steinbrudd nederst 
i Alværnåsen for omkring sytti år siden. Der var det 

lett å få steinen ombord i lektere, og stein var det 
nok av. Her kunne det bli mange flere arbeidsplas
ser. Ordfører Karlot Langfjell mente at hytteeierne 
fra byen raskt ville venne seg til et steinbrudd. tvers 
over det lille sundet hadde de allerede den store 
oljehavna på Steila, så da gjorde det ikke så mye om 
det ble litt mer aktivitet. Det ble ikke noe av disse 
planene, for det ble krig i landet, og både ordførere 
og steinbrytere fikk andre ting å tenke på. 

eN sMal, bratt vei

Alværn er ikke det enkleste området å bygge ut, 
verken med boliger eller veier. For omkring hundre 
år siden gikk det bare en smal, bratt vei fra bebyg
gelsen omkring Alværnbukta opp åsen forbi hus
mannsplassen Lalien, over åsen, videre gjennom 
skauen til Bråtetjernet og videre til Persilengen hvor 
skolen lå.  

Men det ble bygd hytter i skråningen ovenfor 
Alværn brygge og en varm sommerdag i 1950 var 
hytteeierne blitt så mange at de samlet seg for å 
stifte Alværn Vel. Da var Alværn et område med 
arbeiderboliger nede ved sjøen, oppover bakkene 
var det noen få fastboende, og langs de smale vei
ene innover skauen med utsikt over fjorden lå det 
en del ganske beskjedne hytter. Nesoddbåten la til 
ved Alværnbrygga 5 ganger i døgnet i hver retning 
på vinteren, og enda et par ganger om sommeren. 

Under til venstre:
Bak den gamle skolen 

ligger Alværnbukta, som 
har blitt ryddet for båter 

og nå framstår som en 
flott, skjermet badeplass. 

Her skal vellet lage per-
manente griller, slik at de 
slipper engangsgriller. Fra 

venstre: Jan Midtgaard, 
Erik Krogh-Larsen og Eva 

Jantunen.

Under til høyre:
 Dette huset var i  

mange år skole for  
ungene på Steila og 

Alværn. Postkontor var 
det plass til også.

Motstående side venstre:
Etter at området har sett 
ut som er steinrøys i flere 

år, kan alle glede seg 
over at boligblokka ende-

lig er ferdig.

Motstående side høyre:
Arbeiderne på Steila fikk 

overta stallen til skyt-
terhus da bilen overtok. 

Velhuset står der det 
gamle skytterhuset 

hadde stått. 
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riksveien mellom Fjellstrand og Flaskebekk var åpnet bare et 
par år før.

Den gangen hadde hytteeierne mange felles interesser, og det 
var en grei løsning å gå sammen i en velforening slik hytteeiere 
hadde gjort andre steder på halvøya. Om vi ser bort fra at det 
fantes elektrisk strøm og telefonlinjer i området, fantes ingen 
infrastruktur utenom de smale og bratte veiene. i våre dager ser 
vi at området fullstendig har skiftet karakter. til tross for den 
vanskelige topografien, er området regulert til et av Nesoddens 
fineste boligområder. Det er bare noen få fritidsboliger som ikke 
er bygget om til helårsbruk. Praktisk talt alle veiene er kommu
nale, og de aller fleste boligene er knyttet til det kommunale 
vann og avløpsnettet. 

velhus på historisk gruNN

Oljeeventyret på Nesodden tok slutt da oljeimportørene flyttet 
over til Sjursøya og raffineriet på Slagenstangen kom i drift. 
Staten ga kommunen tilskudd til å kjøpe inn Essos eiendommer 
på Alværn og Steilene for å legge arealene ut til friluftsområde, 
men betingelsen var at var at alle husene skulle rives inne i 
Alværnbukta, både sveitserhusene, arbeiderboligene og ”skyt
terhuset”, men ivrige protestanter klarte å stoppe det som i dag 
ville blitt kalt vandalisme.

Petroleumskompaniet kjørte ut parafin med hest til kundene 
inne i Kristiania i den mørke årstiden. På sommeren var hestene 
på Nesodden for å feite seg opp, for selskapet hadde også 
plassen Flatebybråten. Stallen sto nede på Alværn, og da det 
var slutt på å kjøre ut parafin med hest, fikk arbeiderne overta 
stallen. De bygde den om, og brukte den i mange år som «skyt
terhus», hvor de skjøt med salongrifle. Mange år etter fikk 
velforeningen disponere skytterhuset, men da var det i så dår
lig forfatning at det måtte rives, og det endte som objekt for 
en slokningsøvelse for Nesodden brannvesen. Velet eide et par 
tomter som ble solgt, og for pengene bygde de et moderne 
velhus der hvor det gamle skytterhuset lå. 

eN aktiv velForeNiNg

På velhuset sto kaffen praktisk talt klar, og vi fikk vite at Alværn Vel 
lever i aller beste velgående, men at oppgavene naturligvis er helt 

annerledes i dag enn for femti år siden. Det er ikke uten grunn 
vi møtes på velhuset. Der har vi fin oversikt over flere av bade
plassene, friområdet og den gamle bebyggelsen. Friområdet fra 
brygga og forbi Alværnbukta er veldig viktig for velet. riktignok 
er det kommunen som eier og forvalter det, men samarbeidet 
er smertefritt, men Alværnboerne føler også et visst eierskap og 
ansvar for friområdet. Det er viktig at beboerne i området kan 
samles til beboerfester, og det er ikke mange velforeninger som 
har et så flott samlingslokale. Velhuset kan leies av alle, og ligger 
bare 25 meter fra stranda. Medlemmene får naturligvis rabatt.

Veien nedover er alt for smal og bratt. Om vinteren kan 
den være en prøvelse, og i hele sommerhalvåret er det er mye 
trafikk og for få parkeringsplasser. Beboerne og alle brukerne 
av friområdet ønsker seg en gang/sykkelsti, men det vil bli så 
kostbart å anlegge at det sikkert kommer til å stå på ønskelista 
i mange år.

ikke all sosial aktivitet er lagt til velhuset. Alværn vel har arran
gert skøytekarneval på Alværnbanen om vinteren og gatefester 
om sommeren. 

et ModerNe boligoMråde

Når vi går rundt i Alværnområdet, ser vi at både vei og 
boligstandarden er høy. Området er velregulert og stort sett 
bebygd med eneboliger. terrasseblokka nedenfor Lalien er unn
taket. Komplekset, som har fått det litt eiendommelige navnet 
Nesodden terrasse, ble endelig ferdig til innflytting for noen 
måneder siden, etter at anlegget har stått i stampe i flere år. 

 Det har vært konflikt er omkring hvilke veier som skal være 
atkomstveier i området?

Vi får til svar at dette har vært saklige interessekonflikter 
mellom beboere i Lindemanns vei og tømmerbakkevei. Det er 
forståelig at ingen ønsker gjennomgangstrafikk i sin vei. i denne 
konflikten har velforeningen vært helt nøytral.

 Det vi ønsker på langt sikt er å få en egen avkjøring ut til 
riksveien lenger syd slik at vi unngår de bratte bakkene, men det 
ligger langt fram i tid, får vi vite.

Om vellet ikke har fått gjennomslag for forslaget om ny 
avkjøring til riksveien, har det i alle fall opparbeidet sti opp til 
Alværnbanen og fått opp nødvendig belysning.

A
lle foto: A

nn-Turi Ford
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Christian Gløersen
Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen

Alle pasienter er hjertelig velkomne
Timebestilling

Telefon

66 91 12 48
ÅpningsTider: 

Mandag–fredag: 7–13 • Torsdag: 7–12

E. Samuelsen, 
Lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand

Tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696

litt snø en februarsøndag 
stoppet ikke naboene da fol-
ket på Skuterud gård sammen 
med Hasle/Fundingrudveien 
vel inviterte til familiedag 5. 
februar.
Av Gunnhild H. Bjerve

Knut Houge og Kirsten Sæther hadde 
invitert vellet og naboene til gårds for 

å fortelle litt om aktivitetene her. til fots, 
på ski og på akebrett kom store og små til 
gården for å lære stedet bedre å kjenne. 
Alle fikk smakebiter av hvilke opplevelser 
Skuterud tilbyr for eksempel firmaer, bar
nehagebarn og bursdagsfeirende.

Vi møtte opp ved den store, flotte eika, 
der det ble grillet pølser og servert kaker og 
kaffe. Sauene og geitene i innhegningen 

like ved fikk være med på festen. Barna 
fikk mate dyrene og flere hylte av fryd (og 
kanskje litt av skrekk også) da brødbitene 
ble nappet ut av hendene deres.

Gården har ponnier og hester i alle 
størrelser. Barna fikk prøve seg på rideturer 
rundt på gården, for mange var et første 
gang de fikk se verden fra hesteryggen. 

Også de voksne skulle prøve hestene, 
mente Knut. Med et lite slep av mer eller 
mindre stødige ryttere etter seg, ledet Knut 
følget inn i skogen på stier dekket av en 
halvmeter med snø, opp bratte skråninger 
og gjennom spennende urskog.

Barna kunne dessuten glede seg over 
speidernes hinderløype og kjøre den spe
sielle karusellen på gården. ikke en vanlig 
sirkuskarusell, men en som er laget av tøm
merstokker og tau, på ekte speidervis.

Søndagen ble en flott opplevelse for både 

voksne og barn. Slike familiearrangemen
ter stemmer godt overens med de andre 
aktivitetene som Hasle/Fundingrudveien vel 
har satset på etter at det ble liv i foreningen 
igjen for et par år siden. Vi har nå et par 
faste begivenheter i løpet av året.

Hvert år, lørdagen etter første søn
dag i advent, arrangeres fakkeltog fra 
Haslekrysset til Eklund, der julegrana ten
nes. Gang rundt juletreet, pepperkaker, 
gløgg og solbertoddy hører med. En stem
ningsfull, nystartet tradisjon som mange 
allerede har lært å sette stor pris på.

Og i august holdes det velfest. Da samles 
vi rundt langbord på Krangeveien, griller 
og spiser sammen, før det er gjettekon
kurranser og andre leker. For de voksne 
fortsetter festen lenge etter at barna har 
lagt seg.

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

Rett ledeR?

Har din beboerforening husket å sende oversikt til kommunen 
over hvor det finnes piggtråd i deres område? Dette er viktig 
informasjon. Les også miljøvernrådgiverens artikkel på side 3.

PiggtRådinfoRmasjon?

Nesodden Velforbund trenger ny sekretær. Noe for deg? 
ta kontakt med sekretariatet på telefon tlf. 90 67 14 49 

sekRetæR foR velfoRbundet?

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

dobbeltmedlem?

alle beboeRfoReningeR eR velkomne med 
RaPPoRteR og tiPs til Redaksjonen På

ford@powertech.no

å r s m ø T e T  
i Nesodden Velforbund 

avholdes i Nesodden  
samfunnshus 2. etasje 

tirsdag 16. mai klokken 18.00

Snørik familiedag på Skuterud gård

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

ny adResse?

20 år:  Bergheim I sameie og 
 Søndre Blåbærstien sameie
60 år:  Solbakken vel (stiftet 14.6.1946)
80 år:  Svestad vel (stiftet 5.7.1926)
90 år:  Blylaget vel (stiftet 1.1.1916)

åRets Runde

Vi søker kandidater til styret i Nesodden Velforbund
Vi nærmer oss årets representantskapsmøte. i den anled

ning ønsker valgkomiteen seg innspill fra personer som kan 
tenke seg et styreverv i Nesodden Velforbund.

Det venter spennende og utfordrende oppgaver i velfor
bundet, som man ikke minst kan dra nytte av i det lokale 
velarbeidet.

Du vil samarbeide med andre tillitsvalgte med samme inter
esse som deg selv. Du vil kunne dra nytte av forbundets kom
petanse på en rekke saksområder. Du blir med på å utforme 
ditt eget nærmiljø.

ta kontakt med vårt sekretariat på telefon 906 71 449 eller 
på epost adresse: nesodden.velf@c2i.net.

Hilsen Nesodden Velforening, valgkomiteen     

vi søkeR styRekandidateR
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: Postkasser

Av Trond Folckersahm og Ann-Turi Ford

Er postkassen på plass, kan du være sikker på 
at posten din når deg. Hva er vel mer hyggelig 
enn å åpne postkassen og titte på hva som 

befinner seg der. 
i alle fall hvis det ligger et postkort eller et brev 

med spennende frimerker fra fjerne steder der. Eller 
kanskje en rosa konvolutt dynket med eksklusiv 
parfyme. Dessverre er ikke det alltid virkeligheten. 
Stort sett flommer kassen over av vinduskonvolut

ter med krasse krav og anmodning om betaling. 
Andre ganger er det dagligvarekjedene som falbyr 
sine varer.

Men har du sett på postkassene når du ferdes 
langs veien? En postkasse er faktisk ikke bare en 
postkasse. Noen ganger er den en funksjonell grønn 
kasse, designet for det formålet den har. Andre 
ganger en spennende, kunstnerisk utformet kasse, 
velegnet til å by på overraskelser av alle slag.

Mange beboerforeninger har investert i pene og 

1�

samlet og tydelig
postkassestativene gjør hverdagen lettere for postbudet.  

er det dyrt og sette opp? Blir det vel uniformt?



1�

N
r

 1
 •

 m
a

r
s 

20
06

Mer post hjeM Med 
større postkasse
Nå kan du få flere varer rett 
i postkassen din. Postverkets 
nye, store postkasse er nes
ten to ganger så dyp som 
tidligere standardkasse. 
Dermed får du har plass til 
mye mer. Kilde: posten.no

litt oM postbokser 
På midten av 1800tallet endret postver
ket seg veldig. Portonedsettelser og utvi
delse av rutenettet skapte mer arbeid på 
postkontorene. Endring av arbeidsrutine
ne var nødvendig. i 1849 gikk Postverket 
bort fra ordningen med å kartere (innføre 
på liste og motta kvittering for innleve
ringen) alle brev på navn. Hittil hadde 
kartene over de ankomne brev blitt slått 
opp utenfor postkontorene og folk måtte 
selv sjekke om de hadde fått post. Brev 
som ikke ble hentet innen fristen, ble 
brakt ut av postbudene. Nå endret det 
seg til at så snart den ankomne posten 
var ferdig sortert, skulle alle alminnelige 
brev bringes ut til adressatene.

Kilde: Postmuseet

litt oM laNdpostbudet
Landposttjenesten ble etablert i 
1885. i år 1900 da 64 prosent av 
befolkningen bodde i landdistriktene 
var det 450 landpostruter i Norge. 
De fleste hadde ingen regulert post
tjeneste helt hjem. Befolkningen i 
landdistriktene måtte enten hente 
posten hos poståpneren, eller at 
distribusjonen ble tatt hånd om av 
tilfeldige forbipasserende. Det var 
denne situasjonen som landpostbu
dene skulle avhjelpe. De m var det 
omtrent 1000 stykker av i 1910, 
2000 stk i 1920. i 1973, da land
posttjenesten hadde funnet sin form 
ble 390 000 husholdninger betjent 
av landpostbud alle virkedager. 

Om man liker ensartede eller personlige 
postkasser er opp til enhver, men samlet 

og tydelige skal de være. 
Arne Sandnes på Fjellstrand (over) lager 

både stativer og postkasser. 
– Postkassene er ikke masseproduserte 
i alle fall, forsikrer Sandnes. Han lager 

omtrent 10–15 i slengen. Oppslagstavler, 
som den til høyre lager han også. – En 
hyggelig hobby, synes den nevenyttige 
mannen som mestrer alt fra å bygge 

orgel, til å laget vogger. Hans spesialitet 
er fuglebrett utformet som stabbur. Slike 

har han eksportert helt til USA.

praktiske stativer for å samle postkas
sene. Noen er i tre med utskjæringer, 
andre helt enkle i metall. Noen har 
pålagt sine beboere å ha like kasser, 
mens andre tillater individualisme. 
Hovedsaken er at kassene er samlet 
og tydelig merket.

200 kroNer per stykk

Et stativ til for eksempel 20 post
kasser kan koste fra 4.000 kroner 
og oppover, avhengig av faktorer 
som hvor langt det skal fraktes og 
hvor vanskelig det er å montere opp. 
Mange produserer postkassestativer, 
for eksempel Sommerbutikken og 
Arne Sandnes, som begge holder til 
på Nesodden. 

FiN posTkasse? 
sVeiseNT sTaTiV? 
bla videre for 
konkurranser



annonser

N
r

 1
 •

 m
a

r
s 

20
06

Velkommen til SjøSenteret på neSodden.

Vi er tilbake på kavringen, og kan tilby våre kunder  
det samme gode miljø og service som tidligere. 

Vesentlige oppgraderinger er i gang, og fra  
våren 2006 vil vi ha på plass det meste. 
Følgende virksomheter finner du hos oss:

kavringen A/S, utleie av eiendom.

Sjøsenteret nesodden A/S,  
Verksted for motor og utstyr, kranløft opptil 12t,  

administrasjon av opplag, og bryggeplasser. 66 91 63 00

kavringen marina A/S, drift av marina  
med drivstoff, kiosk, og rekvisita. 66 91 05 50

tre og Båt dA, faglærte trebåtbyggere,  
slippsetting opptil 120t. 911 75 769

Spiskammerset Selskapsmat A/S,
Utleie av unike selskaps-, event-, og konferanseloka-

ler for 5-250 pers. 66 91 60 15

www.kavringen.com
1�
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Nesodden Velforbund kårer 

NeSOddeNS 

FINeSTe 
POSTKASSeSTATIV 
Hvem kan smykke seg med tittelen «Nesoddens fineste postkassestativ»? 

Kanskje din beboerforenings stativ er kommunens flotteste?  
Send inn et bilde av postkassestativet. Gi gjerne en historisk beskrivelse  

og fortell hva som fungerer godt med nettopp deres stativ. 
Bidragene vil bli vurdert av en postkyndig jury. 

Send deres bidrag innen 5. mai til Nesodden Velforbund,  
Gamle Bomansvikvei 36, 1450 Nesoddtangen. eller som  

epost med digitalt bilde til: nesodden.velf@c2i.net

Merk konvolutten «Postkassestativ»

Posten kårer 
LANdeTS FLOTTeSTe POSTKASSe
Posten arrangerer en landsomfattende postkassekonkurranse. 20 000 kroner går til to vinnere.
Det blir to kategorier i konkurransen. En for flotteste postkasse og en for mest oppfinnsomme 

postkasse. Andrepremier blir 5000 kroner.
Juryen består av samferdselsminister Liv Signe Navarsete, Postens konsernsjef Dag Mejdell,  

designer Enzo Finger og postbud Anne Weseth. Vinnerne vil bli kåret i løpet av mai.
Har du rosemalt postkassen din? Kjøpt den i en fasjonabel postkassebotique i roma? Eller renner 

regningene inn via en femten meter lang sjakt fra kassen til kjøkkenbordet? 
Hvis du har en postkasse som skiller seg ut i nabolaget, send oss et bilde sammen med noen ord 

om historien bak kassen. Juryen vil se på utseende, kreativitet og funksjonalitet. 
Kassen må også oppfylle normale retningslinjer til størrelse og plassering.

Du kan lese mer om konkurransen i Postens kundemagasin «Oss mennesker imellom», som lør
dag 11. mars kommer i postkassene til alle norske husstander som ikke har reservert seg mot 

reklame.

Fotografer postkassen din og send bildet på Cd, på print eller som vanlig foto.
Legg ved noen ord om postkassen. Merk konvolutten «postkasse» og send til OSS, 

Posten Norge, Konserninformasjon, 0001 Oslo

Svarfristen er 1. mai

blant de innsendte bidRagene vil juRyen kåRe to vinneRe: den flotteste og den mest oPPfinnsomme  
Postkassen. 1. PRemie: 20 000 kRoneR. 2. PRemie: 5 000 kRoneR
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Din lokalavis 
på Nesodden

64 90 54 00

Kapellveien 2
1450 Nesoddtangen

Ann, Marianne, trine, Silje og 

Christopher • telefon 66 91 49 02

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

bruk 
våre 
aNNoNsører

HiLSEN FELLESVELEtS AViS
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Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune 

Andel av St. Hansveien 51 (Gnr 7, bnr 41) er solgt for 
kr 300.000 fra Harald Herland til turid HertelAas 
(31.10.2005)

Bjørnemyrveien 1 A (Gnr 1, bnr 442, seksjon 40) er 
solgt for kr 14.547.358 fra Jan Einar Botten til Prima 
invest as (31.10.2005)

Andel av Bakkegårdsveien 22 (Gnr 2, bnr 1319) er over
dradd for kr 1.685.000 fra Espen robert Synnestvedt til 
Cathrine Dekko (01.11.2005)

Liaveien 9 (Gnr 5, bnr 263) er solgt for kr 2.400.000 fra 
Helge Lund Vang og Evelyn Anita Lund Vang til Gunhild 
Vatn og Gisle rebnord totland (01.11.2005) 
Salget omfatter også Liaveien 9 (Gnr 5, bnr 263)

St. Hansveien 20 (Gnr 7, bnr 86) er overdradd fra 
Haakon Adelsten Olsen og rigmor Margrete Olsen 
til Harald Adelsten Olsen og ingerKarin Carlsen 
(03.11.2005) 
Overdragelsen omfatter også St. Hansveien 24 (Gnr 7, 
bnr 105)

Andel av St. Hansveien 20 (Gnr 7, bnr 86) er overdradd 
fra Harald Adelsten Olsen til Hannah Caroline rosén 
Olsen, thomas Adelsten rosén Olsen, Stine Margrethe 
Olsen rosén og Eivind Adelsten rosén (03.11.2005) 
Overdragelsen omfatter også andel av St. Hansveien 24 
(Gnr 7, bnr 105)

reineveien 45 (Gnr 25, bnr 331) er solgt for kr 
1.525.000 fra Einar Nicolai Hope Edvardsen til Jon Arne 
Bjørsvik og Camilla K. Nordbotten (03.11.2005)

Vinkelveien 16 (Gnr 13, bnr 95) er solgt for kr 700.000 
fra Peder Johan Hancke og ragnhild Hancke til 
Hans Christian ramskov Jensen og Elisabeth Elvsaas 
(04.11.2005)

Snarveien 6 (Gnr 25, bnr 359) er solgt for kr 1.730.000 
fra Maj Hines Grape og Peter Hines Grape til Mari 
Spieler og torry Hedlo (04.11.2005)

Bjørnestien 6 (Gnr 30, bnr 337, seksjon 7) er solgt for kr 
1.900.000 fra Guri Hagen Glans til Bjørn Wiggo Lange 
Storbråthen (04.11.2005)

tosletta 12 (Gnr 1, bnr 674) er solgt for kr 3.400.000 
fra Frank Ove Hansen til Johannes Karstein Hanssen og 
Nina Marie tønnessen Hanssen (04.11.2005)

Øvre Solåsen 39 (Gnr 1, bnr 929) er solgt for kr 
3.095.190 fra Nina Hall Nedrelid og rune Nedrelid til 
Kjell Håkon roald og rønnaug Frithjofsdatter roald 
(04.11.2005)

Gnr 10, bnr 148 er overdradd fra Fride Mereen 
Lundenes Svae til Kari Elisabeth Svae (04.11.2005)

Blåbærstien 2 C (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 14) er solgt 
for kr 2.050.000 fra Geir torkelsen og Hege Britt 
Johnsen til Nina Solveig Matzow (07.11.2005)

Blomsterveien 3 B (Gnr 4, bnr 276, seksjon 7) er solgt 
for kr 2.300.000 fra Eirin Fremstad og ivar Simensen til 
Anne Augusta Haugsgjerd (07.11.2005)

Løeshagaveien 47 (Gnr 10, bnr 113) er solgt for kr 
2.500.000 fra Arve Sverre Pedersen og Nancy Helene 
Elvin til trine Stensen og Sigbjørn Nilsen (07.11.2005)

Granatveien 11 B (Gnr 27, bnr 212) er overdradd fra Erik 
Jacobsen til Astrid Jacobsen (07.11.2005)

Oksval terrasse 17 B (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 48) er 
solgt for kr 1.800.000 fra inger Kleven til Ellen Maria 
Hunnestad og Svein Hunnestad (08.11.2005)

Gnr 2, bnr 1107 er solgt for kr 42.500 fra Jan Holger 
rummelhoff til Dag Zapffe (08.11.2005)

St. Hansveien 11 (Gnr 7, bnr 61) er solgt for kr 
1.000.000 fra Kristin Alette GrunerHegge til roger 
uttakleiv (08.11.2005)

Blåbærstien 34 D (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 94) er solgt 
for kr 1.850.000 fra Mabel Anette Butenschøn til Silje 
Husemoen (09.11.2005)

Nordre Sprovei 40 (Gnr 26, bnr 41) er solgt for kr 
8.200.000 fra Jan tohje og Erik tohje til Jan Henrik 
Haug (09.11.2005)

rådyrveien 60 (Gnr 7, bnr 126) er solgt for kr 1.101.000 
fra Berit Johanne Søder til Mabel Anette Butenschøn 
(10.11.2005)

Svestadbakken 49 (Gnr 20, bnr 13) er solgt for kr 
4.300.000 fra Leif Bernhard Bjørnstad til Vegar Hansen 
(10.11.2005)

Løeshagaveien 14 (Gnr 10, bnr 48) er solgt for kr 
1.875.000 fra trine Stensen til Sissel Sletteberg og Vidar 
Hopen (11.11.2005)

Øvre Movei 50 (Gnr 2, bnr 383) er solgt for kr 
1.800.000 fra Bjørn Andersen Langer og Anne ingun 
Andersen til Bjørn Solum og Bente Hatling (11.11.2005)

Gnr 6, bnr 266 er overdradd fra Aimo Olavi Jyrkinen til 
Sandor Antal (14.11.2005)

Svestadveien 27 (Gnr 28, bnr 302) er solgt for kr 
32.000.000 fra Nesodden Marinepark as til Fristaten 
Eiendom as (14.11.2005) 
Salget omfatter også Gnr 28, bnr 304 
Salget omfatter også Gnr 28, bnr 312, seksjon 1 
Salget omfatter også Gnr 28, bnr 318 
Salget omfatter også Gnr 28, bnr 319

Kirkeåsveien 33 (Gnr 11, bnr 42) er solgt for kr 
3.490.000 fra Siri Jensrud og Brede Lorents Weider 
til rolf Erik Listrøm og LillAnita Forsberg Listrøm 
(15.11.2005)

Myklerudveien 12 (Gnr 25, bnr 170) er solgt for kr 
1.300.000 fra Karin Hansen, torill Helgeneset og Atle 
Helgeneset til Eiendomsselskapet torneveien 20 as 
(16.11.2005)

Dalboveien 15 (Gnr 29, bnr 331) er overdradd fra Steinar 
Andersson til ingrid FranckNielsen, Harald Andersson 
og Merete Hannigan (16.11.2005)

Bergstubben 13 (Gnr 28, bnr 123) er overdradd fra Per 
Bernt Hansen til Per Ole Hansen og Pål Bent Hansen 
(16.11.2005)

Andel av Skokleheia 13 (Gnr 2, bnr 1537) er overdradd 
fra Solbjørg Hogstad til Per roger Wik (17.11.2005)

Andel av Seterstien 4 (Gnr 2, bnr 1336) er overdradd fra 
Per roger Wik til Solbjørg Hogstad (17.11.2005)

Andel av røerveien 42 (Gnr 6, bnr 17) er overdradd 
for kr 1.375.000 fra ulf Erik Sandnes Johnsen til Linn 
Dammann Johnsen (18.11.2005)

Andel av Labråtstubben 15 A (Gnr 24, bnr 46, sek
sjon 1) er overdradd fra tonje torsnes til Halvard Albin 
torsnes (21.11.2005)

Seterveien 17 (Gnr 29, bnr 531) er solgt for kr 
1.510.000 fra tatjana Johansen til Pirjosisko Helena 
Vaasvainio Brembu (21.11.2005)

Furubakken 7 (Gnr 1, bnr 867) er solgt for kr 5.000.000 
fra Nina Merete Vehus og Knut Grønningen til Karin 
unni røil og Stein røil (22.11.2005)

Andel av Karl Pedersens vei 19 (Gnr 14, bnr 76) er 
overdradd fra Venche Laukvik Nikolaisen til Per Arne 
Nikolaisen (22.11.2005) 
Overdragelsen omfatter også andel av Karl Pedersens 
vei 15 (Gnr 15, bnr 9)

Andel av Kløverveien 1 A (Gnr 4, bnr 276, seksjon 24) 
er solgt for kr 1.237.500 fra trine ruud Bunkholdt til 
Eystein ruud (23.11.2005)

Gnr 25, bnr 295 er overdradd fra Petter Andreas 
Jensen til trond Jensen og EllenMarie Jensen Dobloug 
(23.11.2005)

Vangkleiva 12 (Gnr 26, bnr 138) er solgt for kr 
2.900.000 fra Gch Eiendom as til runar Einarsrud og 
Pia Elisabeth Steidel (23.11.2005) 
Salget omfatter også Vangkleiva 20 (Gnr 26, bnr 159)
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Opplysningene er 
hentet fra GAB-regis-
teret, Statens kartverk. 
eiendomsoverdragel-
sene er ordnet i krono-
logisk rekkefølge. 
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Mineralvann
til fabrikkpris

anleggsgarTner • hagesenTer

frukt 
grønnsaker

blomster

nesodden Torghandel
1458 FjEllSTraNd • TlF. 66 91 80 48

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ...........7–16
torsdag  ....................................7–18 
lørdag  .....................................9–13

RING 901 57 974
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

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

Nye eiere • Ny giv • Nyoppusset • Ny meny
Masse som skjer på Paven utover våren

• 80tallsfest siste lørdagen i måneden • Dansbandkvelder 
• NM i poker • Quiz på torsdager • Konserter

Cafe, bar, uteservering og diskotek med god atmosfære

Åpningstider
Man-tor 1100-2300 Fre 1100-0230 lør 1300-0230 søn 1300-2300

• Maskinutgraving • Sprenging
• utvendig vann & kloakk
• Nyanlegg • Pumper  
• rørleggerservice

NesoddeN
www.tyreng.no

MASKiNENtrEPrENØr OG rØrLEGGEr

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

Epost: post@tyreng.no

Tlf: 66 91 90 39 • mobil: 906 80 793

Omtrekking og 
omstopping av møbler! 
Putesøm/båtputer og et 
bredt utvalg av møbelstoffer.
Samarbeid med møbelsnekker 
T. Løvenskiold, Nesodden
(restaurering av treverk).

Drøbak Møbeltapetsering
Husvikveien 14, Drøbak (Sundbrygga)     

www.mobeltapetsering.no
(liss@mobeltapetsering.no)

Tlf. 90991297

annonser
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Solåsveien 9 (Gnr 1, bnr 198) er solgt for kr 4.000.000 
fra Astri Beth rosendahl og Knut Larsen Wattum 
til Elisabet Marie Okkenhaug og Kjell Hugo Jensen 
(24.11.2005)

Liljeveien 26 (Gnr 4, bnr 721) er overdradd for kr 
800.000 fra Espen Børde til urania Del Socorro Barreto 
(24.11.2005)

Hellvikveien 167 (Gnr 1, bnr 96) er solgt for kr 
600.000 fra tove Hellberg til Anne Cathrine Hellberg 
(25.11.2005) 
Salget omfatter også Hellvikveien 167 (Gnr 1, bnr 96)

Humlesekkveien 58 (Gnr 25, bnr 175) er solgt for kr 
4.600.000 fra Mette Dahl og ragnar Slette til Per 
Håvard Fleisje (25.11.2005)

Gnr 2, bnr 1652 er solgt for kr 641.220 fra Knut 
Baashuus Johnsen til Fabio Adriano Manzetti 
(25.11.2005)

Andel av Gnr 12, bnr 11 er overdradd fra thor Gulbrand 
Gjesti til Aud Gjesti (25.11.2005) 
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 15 
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 16

Andel av Gnr 12, bnr 11 er overdradd fra Gunnar 
Andreas Gjesti til rønnaug Gjesti, Harald Gjesti og Else 
Sofie Gjesti (25.11.2005) 
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 15 
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 16

Andel av Gnr 12, bnr 15 er solgt for kr 1.650.000 fra 
Per Anders Gjesti,Aud Gjesti,rønnaug Gjesti, Harald 
Gjesti og Else Sofie Gjesti til Ellen Gjesti og Jan Børge 
tjäder (25.11.2005)

Andel av Gnr 12, bnr 11 er solgt for kr 2.475.000 fra 
Per Anders Gjesti,Aud Gjesti,rønnaug Gjesti, Harald 
Gjesti og Else Sofie Gjesti til Per Olav Gjesti og Helga 
tove Grindhaug (25.11.2005) 
Salget omfatter også andel av Gnr 12, bnr 16

Gnr 2, bnr 1647 er overdradd fra Frank Einar Edvardsen 
til Margrethe Edvardsen (28.11.2005)

Kavringstrandveien 55 (Gnr 3, bnr 2) er solgt for 
kr 10.500.000 fra Einar Aslaksen til Kavringen as 
(28.11.2005)

Flafjellet 30 (Gnr 25, bnr 513, seksjon 1) er solgt for kr 
1.770.000 fra Arne rosendahl,Harald rosendahl,Helga 
Karoline Scheidl, Karin rosendahl Evensen og rosendahl 
Eiendom as til tone urianstad Bertelsen og Christopher 
Bertelsen (28.11.2005)

Flafjellet 28 (Gnr 25, bnr 513, seksjon 2) er solgt for kr 
1.750.000 fra Arne rosendahl,Harald rosendahl,Helga 
Karoline Scheidl, Karin rosendahl Evensen og rosendahl 
Eiendom as til rune Næss (28.11.2005)

Flafjellet 17 (Gnr 25, bnr 514, seksjon 1) er solgt for kr 
1.820.000 fra Arne rosendahl,Harald rosendahl,Helga 
Karoline Scheidl, Karin rosendahl Evensen og rosendahl 
Eiendom as til Sjur Normann Borge og Beate Kristin 
Nerli (28.11.2005)

Flafjellet 15 (Gnr 25, bnr 514, seksjon 2) er solgt for kr 
1.798.000 fra Arne rosendahl,Harald rosendahl,Helga 
Karoline Scheidl, Karin rosendahl Evensen og rosendahl 
Eiendom as til Geir Hesstvedt (28.11.2005)

Gnr 25, bnr 522 er overdradd fra Statoil Norge as til 
teknisk Management as (28.11.2005)

Bergstubben 17 (Gnr 28, bnr 128) er solgt for kr 
2.150.000 fra Lena Cristina Vilen Engell til Charlotte 
Engelhaart (28.11.2005)

Gnr 1, bnr 940 er solgt for kr 1.200.000 fra Moghal 
Eiendom as til Sigrun Margrethe Holst, Gudlov Anna 
Holst og ragnvald Holst (29.11.2005)

Gnr 20, bnr 45 er overdradd for kr 500.000 fra Harald 
Dokken til Elin Dokken (29.11.2005) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 20, bnr 102

Fjordvangveien 83 (Gnr 6, bnr 21) er solgt for 
kr 900.000 fra Øyvind Minde til Oslofjorden 
Eiendomsutvikling as (01.12.2005)

Hakkespettlia 24 (Gnr 1, bnr 690) er solgt for kr 
2.350.000 fra Ketil Johnsen og Janne Bronndal til Hans 
Grydeland og tine Marie Lundenes Svae (02.12.2005)

Fagerveien 59 (Gnr 24, bnr 99) er solgt for kr 1.575.000 
fra thore Morten Eriksen og Syver Andreas Eriksen til 
Anne Karin Skjær (02.12.2005)

Solstadveien 10 (Gnr 30, bnr 415) er solgt for kr 
5.425.000 fra Aud Judith Olsen Solberg og terje 
Solberg til Hege Jåtogrød og Øystein Jåtogrød 
(02.12.2005)

Andel av Kikutveien 12 (Gnr 25, bnr 89) er overdradd 
fra Kjell Arne Næss til Karin Næss (02.12.2005)

Oksval terrasse 7 C (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 16) er 
solgt for kr 1.835.000 fra Anne Marie Wang til Dag 
Petersen (05.12.2005)

Bjørnemyrveien 9 (Gnr 1, bnr 372) er overdradd fra Oslo 
kommune til Sunnaas Sykehus Hf (05.12.2005) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 411 
Overdragelsen omfatter også Steinveien 3  
(Gnr 1, bnr 414) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 415 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 416 
Overdragelsen omfatter også Bjørnemyrveien 11  
(Gnr 1, bnr 448) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 466 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 551 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 553 
Overdragelsen omfatter også Håkonskastet 29  
(Gnr 1, bnr 575)

Munkerudstubben 18 (Gnr 22, bnr 42) er solgt for kr 
2.050.000 fra terje Sølvberg og Heidi Helene Gilberg 
til Marie Elisabeth Agelund og trond Lorentzen 
(05.12.2005)

Vardeveien 51 (Gnr 2, bnr 203) er solgt for kr 
4.600.000 fra Hedvig Cecilie Wright Lund og Sigurd 
Allern til ragna Cecilie Lundgaard og trond Kjærstad 
(06.12.2005)

Andel av Lillerudveien 74 (Gnr 25, bnr 193) er overdradd 
for kr 1.000.000 fra Günther Schnell til Liv torunn 
Schnell og Lasse Schnell (08.12.2005)

røerveien 117 (Gnr 8, bnr 24) er overdradd fra turid 
Grethe Halbo til Bjørn Halbo, tor Halbo og rolf Erik 
Halbo (08.12.2005)

røerveien 117 (Gnr 8, bnr 24) er solgt for kr 2.250.000 
fra Bjørn Halbo, tor Halbo og rolf Erik Halbo til John 
richard Johansen og Lene Johansen (08.12.2005)

Hasleveien 7 (Gnr 11, bnr 13) er solgt for kr 
2.340.000 fra Geir Herdlevær og Kristine 
thoresen Bartnes til Hanna Oredsson og truls 
Karoliussen (09.12.2005)

Bekkeblomveien 8 (Gnr 4, bnr 508) er solgt 
for kr 2.075.000 fra Wenche Britt Eriksen 
og Solbjørg Hildur Pedersen til Marianne 
ingrid Barbara Lobinger og Erik Larnøy 
(09.12.2005)

Orholtet 4 (Gnr 30, bnr 79) er solgt for 
kr 5.400.000 fra AnnaCarin Elisabeth 
Lønn og Per Magnus Lønn til Scott 
Harden Gibson og ingeborg Prestholdt 
(09.12.2005)

Skogbrynet 39 (Gnr 29, bnr 674) er 
solgt for kr 1.600.000 fra Kjell Martinsen 
til Dorota Grazyna Chylinska og Jerzy 
Wojciech Chylinski (12.12.2005)

Gnr 2, bnr 1653 er overdradd fra Knut Baashuus 
Johnsen til Nesodden kommune (12.12.2005)

Gnr 1, bnr 948 er overdradd fra Kjell Solberg til 
Nesodden kommune (12.12.2005)

St. Hansveien 25 (Gnr 7, bnr 134) er solgt for kr 200.000 
fra Gerd Helene rekaa til tone rekaa og Berit rekaa 
(12.12.2005) 
Overdragelsen omfatter også St. Hansveien 25 (Gnr 7, 
bnr 134)
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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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VIL GJERNE VÆRE 
DIN KRAFTLEVERANDØR

VI TILBYR: Fortum Aktiv (et forvaltningsprodukt) 
SpotKraft og Faste priser for ett, to  eller tre år.

Ta kontakt med Astrid Løes Hokholt i
FoRTum mARKETS AS

Tlf 64 96 41 00 • Faks 64 95 40 01
Besøksadresse: Kveldroveien 3, Vinterbro eller les om våre 

priser og produkter på www.fortum.no

Alt innen tømring, innredning 
og muring. Støvfri gulvsliping.

Torben Zinck Tlf: 66 91 08 17 / 959 97 369
Murmester roger Dammyr

NesoddeN 
ReNovasjoN as

Innehaver Leif Knardal
ruud, tangenveien, 1450 nesoddtangen
Renovasjon • avfallshåndteRing

containeRe • boRtkjøRing
Utleie av containeRe

Telefon 906 93 210 / 905 21 054 / 66 91 71 12

Telefon: 900 16 273
tage.v.jensen@c2i.net
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Andel av Nedre utsiktsvei 16 (Gnr 4, bnr 31) er over
dradd fra Jarle Holen til tord Holen, trym Holen og Geir 
Holen (13.12.2005)  
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 49 
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 58

Hakkespettlia 26 (Gnr 1, bnr 691) er solgt for kr 
2.375.000 fra Heidi Aakre til Jonathan Edward Stuart 
Harris (14.12.2005)

Myråsveien 7 (Gnr 27, bnr 105) er solgt for kr 610.000 
fra Harald Fossum til Ketil Dalen (14.12.2005)

rådyrveien 25 (Gnr 6, bnr 276) er solgt for kr 2.515.000 
fra Synne rydberg Larsen til Waleesamarn Chorkrathin 
og Leif Chfford Marcussen (16.12.2005)

Sørbyveien 99 (Gnr 8, bnr 46) er overdradd fra tor Otto 
Wold til Herman Wickstrøm Wold og Marius Wickstrøm 
Wold (16.12.2005)

Andel av Sørbyveien 99 (Gnr 8, bnr 46) er overdradd 
for kr 1.200.000 fra Herman Wickstrøm Wold til Marius 
Wickstrøm Wold (16.12.2005)

rugdefaret 12 (Gnr 1, bnr 769) er solgt for kr 
4.150.000 fra Dag Hestetræet Nestegard og Hege iren 
Frantzen Nestegard til ronny Karlsen og Lisbeth Løkse 
(16.12.2005)

torneveien 10 (Gnr 23, bnr 86) er overdradd fra treider 
Johns Bilsent.As til Schøyen Gruppen as (16.12.2005)

Andel av Alvernlia 3 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 47) er 
solgt for kr 987.500 fra thomas rené Nordrum Nielsen 
til Veronika Løkke (19.12.2005)

Lyngåsveien 22 A (Gnr 4, bnr 282, seksjon 1) er solgt 
for kr 1.300.000 fra rødsten Eiendom as til Anna 
Jacobsen (21.12.2005)

Åsaveien 62 (Gnr 2, bnr 832) er solgt for kr 1.630.000 
fra turid Ellinor Evensgaard til Åse tea Bachke 
(22.12.2005)

Øvre Solåsen 40 (Gnr 1, bnr 945) er solgt for kr 
900.000 fra tommy Johansen og Elisabeth Lossius til 
Jan Olav Lambine Melbye og Marit Soleim (22.12.2005)

Gnr 4, bnr 207 er overdradd fra Helge Alme 
Baumann,Ada Berntsen, Per Henrik Opsahl og 
Agnes Helene Opsahl til Elizabeth Baumann Ofstad 
(25.01.2006)

Skogsrudveien 14 (Gnr 9, bnr 197) er solgt for kr 
145.000 fra Petter Leonthin og FredEinar Leonthin til 
Mustafa Agovic (30.01.2006)

Skoklefaldsvingen 17 (Gnr 2, bnr 1584) er solgt for 
kr 2.375.000 fra Erik Julius Mogensen Asbjørnsen og 
Marit Strand Asbjørnsen til Aslak Støen og Jeanette 
Solberg (31.01.2006)

Skogveien 23 (Gnr 4, bnr 754, seksjon 4) er solgt for kr 
1.300.000 fra Sveinung Berntsen til Karin Glimsdal og 
Hans Martin Sørensen (31.01.2006)

Andel av Mosses vei 13 (Gnr 5, bnr 314) er overdradd 
fra Grethe Marie Belboe til Petter Hagen (01.02.2006)

Damengveien 18 (Gnr 27, bnr 65) er solgt for kr 
2.225.000 fra ruth Gulbjørnrud til Ørnulf Berntsen 
(01.02.2006)

Flaskebekkveien 11 (Gnr 2, bnr 1613) er solgt for 
kr 1.675.000 fra Øistein Juelsen til Anne Merete 
Driveklepp og torbjørn Lien (02.02.2006)

Oksval terrasse 26 A (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 81) 
er solgt for kr 1.800.000 fra AnneCathrine Bakke til 
Bayan Kayrulla Amin og Abobakar rashid Mostafa 
(02.02.2006)

Hellvikstrand 44 (Gnr 1, bnr 922) er solgt for kr 
3.000.000 fra Morten Kristiansen til HansOlav Eek, 
Lars Holter og Nina Holter (02.02.2006) 
Salget omfatter også Gnr 1, bnr 51 
Salget omfatter også Hellvikstrand 44 (Gnr 1, bnr 922)

Skoklekroken 6 (Gnr 2, bnr 1396) er solgt for kr 
3.350.000 fra ragna Cecilie Lundgaard og trond 
Kjærstad til Siri Margriet Myklebostad og Stein Aage 
Bless (02.02.2006)

Gnr 1, bnr 238 er solgt for kr 35.000 fra Lars Christian 
Sjøberg Hægh til Benedikte Wesche og Gjermund Sneve 
Guttormsen (03.02.2006)

Myklerudveien 16 (Gnr 25, bnr 169) er solgt for kr 
1.850.000 fra Freddy Syversen til Per Monsen og Jorun 
Josefine Ystenes (06.02.2006)

røerveien 255 (Gnr 10, bnr 118) er solgt for kr 
2.300.000 fra Mona Gaaseby til Åge rese (06.02.2006)

Munkerudstubben 16 (Gnr 22, bnr 41) er solgt for kr 
2.125.000 fra Sven Henrik Schwerdt Kiserud og Janne 
Beathe Øglænd Schwerdt til tone urianstad Bertelsen 
og Christopher Bertelsen (06.02.2006)

Flateby Skogsvei 39 (Gnr 6, bnr 289) er solgt for kr 
1.025.000 fra Moghal Holding as til EliKristin Vorkinn 
og Kjersti Flåten (06.02.2006)

Gnr 2, bnr 1612 er overdradd for kr 90.000 fra Mette 
Marie Nesset til Petter Kleppan (07.02.2006)

Gnr 27, bnr 305 er overdradd for kr 270.000 fra Jan 
Christian Hautau til Martin Moen og Katrine Hautau 
(08.02.2006)

Lalienveien 21 (Gnr 30, bnr 424) er solgt for kr 
1.725.000 fra Paolo Gregory Cammarata til trond Petter 
Østmo (14.02.2006)

Jøtulsvingen 19 (Gnr 1, bnr 734) er solgt for kr 
3.880.000 fra Wolfgang töpfer og Beate Holm töpfer 
til Øivind Hiltveit og Kari Lillejordet (14.02.2006)

Andel av Fagerveien 23 (Gnr 24, bnr 66) er overdradd 
for kr 650.000 fra Nina Andreassen til Jan Olav Haugen 
(15.02.2006)

Gnr 2, bnr 1411 er solgt for kr 275.000 fra Mette Marie 
Nesset til Petter Kleppan (15.02.2006)

Gnr 2, bnr 593 er solgt for kr 1.200.000 fra Lilly Helene 
Winnje Andersen og Knut Jørgen Andersen til Espen 
Kvehaugen (17.02.2006)

Kvartsveien 15 (Gnr 27, bnr 236) er overdradd fra 
Helfrid Anette tyrsett til trude tyrsett, Bjørg Hodgson 
og Sidsel tyrsett Kuo (17.02.2006)

Labråtstubben 3 (Gnr 24, bnr 42) er solgt for kr 
1.950.000 fra Ørnulf Berntsen til Lenita Ahlstrøm og 
torstein Ziegler Gundersen (20.02.2006)

Fiolveien 11 (Gnr 4, bnr 255) er solgt for kr 2.950.000 
fra Kari tveitan til Kristin Aandahl Sandemose og Mikkel 
Brænne Sandemose (20.02.2006)

Gnr 23, bnr 178 er overdradd for kr 35.000 fra Odd 
Paul Paulsen til Nesodden kommune (20.02.2006)

Fundingrudveien 42 (Gnr 16, bnr 46) er solgt for 
kr 2.700.000 fra Nils Otto Ledermann til Villalobos 
Valentina Lenor Sanchez (20.02.2006)

Granatveien 20 (Gnr 27, bnr 171) er overdradd for kr 
2.100.000 fra Elisabeth Skau til Gunnar Svendsen og 
reidun ingeborg Svendsen (21.02.2006)

Flaskekroken 9 A (Gnr 2, bnr 253, seksjon 5) er solgt 
for kr 2.550.000 fra Johnny Hermansen og tone 
Hermansen til Arnt Mogens tobiassen (22.02.2006)

Flafjellet 30 (Gnr 25, bnr 513, seksjon 1) er solgt for kr 
1.950.000 fra tone urianstad Bertelsen og Christopher 
Bertelsen til Glenn Kjetil Jølstad (22.02.2006)

Andel av Knuts vei 41 (Gnr 2, bnr 1541) er overdradd 
fra tove Solheim til Flemming Bjerke (22.02.2006)

ilaveien 4 (Gnr 29, bnr 60) er overdradd fra Grete reni 
Øinæs til Ninni Cecilie Øinæs Simpson (22.02.2006) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 310 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 311

Kilde: Statens kartverk
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Opplysningene er hen-
tet fra GAB-registeret, 
Statens kartverk. eien-
domsoverdragelsene er 
ordnet i kronologisk rek-
kefølge. 

Illustrasjon: Tone Bergan 
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Ditt 
velværeverksted  
på Fagerstrand  

Åpningstider:
Mandag 10–16. tirsdag/fredag 10–17,  

onsdag 10–16 og drop in 16–21,  
torsdag 10–17, lørdag 9–14 

HuSK Drop in onSDager KL 16–21

Kløftavn. 1, tlf. 66 91 94 57

Hilsen 
rita, Hege, Anita – frisører
Anne Kathrine – hudpleier

ellen – fotterapeut 

graTis 
koMposT-

kurs
29 og 30. mai

påmelding 64 85 23 30

 www.folloren.no
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Av Ann-Turi Ford

Frida har lang erfaring med kjæledyre
hold. Fisker og hamstre har hun hatt 
før hun anskaffet undulaten Harry og 

skilpadden Ole. 
De er stille og fredelige og gjør så lite av 

seg at de som bor i nærheten ikke engang 
aner at man har dyr. De har hvert  sine bur, 
Harry i et fuglebur med sprinkler av metall 
og Ole i et akvarium. Der serverer Frida dem 
hver sine spesialfôr, vann og strø og det som 
trengs.

Hun har hatt Harry i ett år. Han er en 
engelsk undulat og større enn de undula
tene man er vant til.

– Han må ha frisk vann hver dag og påfyll 
i matfatet, forklarer Frida. – Ole skal også 
ha det, og kalkdråper i vannet. Bortsett fra 
de periodene han går i dvale. Da spiser han 
ikke på dager og uker. Over akvariet sitt har 
han en varmelampe. 

FrIdAS dyreVeNNer

Øverste til venstre: Frida 
og venninnen Kamilla 
(t.v.) vet akkurat hvilket 
fôr undulaten og  
skilpadda foretrekker.

I midten: Noe særlig 
glede av hverandre har 
ikke de to dyrene. Harry 
liker seg  når Frida holder 
rundt ham.

Nederst: Harry vil gjerne 
lese gjennom journalis-
tens notater.

Under: Fridas dyrevenner, 
skilpadden Ole og undu-
laten Harry, framkaller 
ikke allergi og er ikke til 
sjenanse for de andre i 
boligstrøket.

��

Foto: A
nn-Turi Ford

Han sier ikke stort, faktisk ingen ting. i motsetning til sin 
samboer Harry.

– Det er ekstra moro med Harry for han er så flink til å 
snakke, forteller Frida. Også flyr han rundt i rommet og 
setter seg på speilet og på hodene til Frida og klasseven
ninnen Kamilla Nordli Johannessen. Og på Fridas mobilte
lefon. Når hun skrur på en fuglekvitrende ringetone prøver 
Harry å komme seg inn i telefonen. 

– Av og til får han dusje under springen i vasken, fortel
ler Frida og Kamilla.

Ole liker å gå i gresset om sommeren. Da må man passe 
på at han ikke stikker av. Han er overraskende rask.

Han holder til på Fridas rom. Ofte går han rundt på gulvet 
i stua, mens Harry flyr over hodene. Han og Ole har flere 
ting felles: For eksempel at de legger egg og har nebb. 
Skilpadden Ole er et krypdyr. Og fuglene utviklet seg jo fra 
denne dyregruppa for mer enn 150 millioner år siden.

Kamilla har også dyr hjemme, både katt og kanin.
– Også skal jeg få en hund! sier hun. Flere i klassen har 

hund, katt – og kanskje fugler. 
Men ingen andre har skilpadde. 

Frida ingvaldsen eggen (10) på Fjellstrand har dyr som er ideelle i nabolaget..

HuSdyrHOld 
I BOlIGSTrøk
Gleder og problem-

stillinger i samliv 
med dyr



i mer enn 800 år har nesodden kirke vært et kjært samlingspunkt for kommunens innbyggere.
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Nesodden Velforbund
Gml. Bomansvikvei 36 
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middelalder-
kirkeN på Nesodden

B-BlAd

HiStorien 

Bak

Av Trond Folckersahm

Det må ha vært et enormt løft for befolknin
gen på Nesodden da Nesodden kirke ble 
bygget. Den gangen, rundt 1150, var det 

omkring 200 fastboende på Nesodden, og det å 
bygge en kirke med såvidt store dimensjoner var en 
prestasjon det er grunn til å gi all honnør til.

Hva som er årsaken til at den ble bygget, finnes 
det ingen klare indikasjoner på, og det gir grunnlag 
for spekulasjoner. Kanskje var det cisteriensermun
kene på Hovedøya som etter en rotur i Bunnefjorden 
tok en rast i Kirkevika, klatret opp den bratte åssi
den, og så landskapet flate ute. Et frodig landskap

med jorder bugnende av gyllent korn, solfylt, og det 
ideelle sted å anlegge en kirke. 

Eller kanskje var det helt andre årsaker. Veien 
til Oslo var kort, og middelalderbyen rundt det vi 
i dag kjenner som Gamlebyen, med Mariakirken 
som hovedsete var kanskje retningsgivende for de 
omkringliggende prestegjeldene. 

uansett, Nesodden kirke fikk sin plass i det 
som den gangen var det frodigste landskapet på 
Nesodden, og der ligger den fortsatt.

MaNge århuNdrer

Kirken er en enskipet langkirke bygd av stein. 
Visstnok kommer steinen fra en ur i Ellingstadåsen. 
Lengden på kirken er nærmere 13 meter, og bred
den er ni meter. Kirken er opprinnelig oppført i 
romansk stil. Men har gjennom århundrene vært 
utsatt for flere om og påbygninger. Kirken har også 
blitt restaurert flere ganger.

inventaret er sammensatt fra flere tidsperioder. 
Døpefonten av kleberstein med ornamenter og med 
et avløpshull for vann i midten, stammer fra mid
delalderen. Døpefatet stammer fra første halvdel av 
1600tallet. Mens prekestolen kan dateres til slutten 
av 1500tallet.

Senere har kirken blitt supplert med relikvier fra 
de fleste århundrer.

Kirken er fortsatt Nesoddens hovedkirke, og 
benyttes i mange sammenhenger, både til tradi
sjonelle kirkelige handlinger, men også til en rekke 
ulike kulturformål.

Nesodden historielag har de siste årene arrangert 
faste ukentlige omvisninger i sommerhalvåret.

Nesodden kirke er et  
landemerke i kommunen.

Foto: Trond Folckersahm

Illustrasjon: Tone Bergan 


