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Det er fint om det du vil 
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forsiden 
viser et flybilde av den 
velformede «pilspissen» 
Nesodden. Hva er viktig 
for oss som bor her?
Om kommunens og vel-
folkenes tanker for halv-
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på side 5 og 8–11.
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stYret i nesodden velforbund 2006–2007
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

Nestleder: 
Freddie Røed 
Lerkeveien 35

1450 Nesoddtangen
mobil 922 13 262

epost: froed@online.no

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

mobil 907 30 247
epost: paalm2@online.no

Tony Sheehan
Blåbærstien 35 D

1450 Nesoddtangen
tlf. 95 91 99 31 

epost: sheehan@online.no

Odd-Petter Fylling
Mårbakken 38 

1450 Nesoddtangen 
tlf. 66 91 30 92   

mobil 411 42 020
epost: odd@to-be.no

Grethe Solheim
Olavs vei 11

1450 Nesoddtangen
mobil 410 30 991

 epost: barilsol@online.no

Per Otto Svendsen
Chr. Bjønnes vei 16, 
1450. Nesoddtangen
mobil 928 81 303

 epost: pos@uqp.no

Thomas Hartung, 
Trollveien 65 

1450 Nesoddtangen
mobil 957 60 099

 epost: 69.thomas@gmail.com

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

I følge Akershus Amstidende er spørsmålet om å 
tvangstilkoble innbyggere til det offentlig vannettet 
igjen et aktuelt tema. Forrige gang dette var aktuelt 
kom det opp mange argumenter som talte mot et 

slikt pålegg. Det mente åpenbart også våre politikere 
for de avviste muligheten kommunen har i følge plan- 
og bygningsloven til å tvangstilkoble abonnenter som 
har vann de er fornøyd med. Og det er nettopp denne 
muligheten, men ikke plikten, som bør være avgjørende 
i en slik sak. Det eksisterer ingen plikt som pålegger det 
offentlige å levere vann – verken i form av kvalitet eller 
kvantum til sine innbyggere, men hvis et vannverk først 
leverer vann kommer kvalitetskravet inn. 

Nesodden har mange innbyggere i forhold til kom-
munens størrelse, topografien i kommunen er vanskelig, 
mesteparten av kommunens innbyggere er samlet i noen 
få tett befolkede områder. 

Følgene av disse forholdene er at kommunens egen 
forsyningsevne av vann er begrenset og at det er uhen-
siktsmessig og nesten umulig å forsyne alle kommunens 
innbyggere med vann fra offentlig godkjente vannverk. 
Derfor mener styret i Nesodden Velforbund at det må 
være viktigere at kommunen bruker sine knappe men-
neskelige ressurser på å sikre de vannkildene som er mot 
forurensning enn å bruke ressursene i en uønsket, kostbar 
og tvungen tilkoblingsprosess for små grupper av sine 
innbyggere. Resultatet av en slik prosess vil bli at verdi-
fulle lokale vannressurser ikke blir utnyttet og at kommu-
nen må importere kostbart vann fra andre kommuner. 

Om politikerne, mot formodning, velger å ta i bruk 
en slik tvangsprosess mot en gruppe av sine innbyggere 

må det uansett være en forutsetning at de som blir pålagt 
tvangstilkobling vederlagsfritt kan koble seg til nærmeste 
offentlige vannett. De som rammes av et slikt vedtak har 
allerede nedlagt store summer i sine egne forsyningsan-
legg og da vil det være svært urimelig om de må betale 
tilkoblingsavgifter i tillegg til alle de andre utgiftene en 
slik tvangstilkobling vil føre med seg. Hvis de ikke slip-
per tilkoblingsavgift vil de i så fall betale for å koble seg 
til allerede finansierte anlegg.

I kombinasjon med øvrige svært høye boutgifter 
på Nesodden frykter Nesodden Velforbund at et slikt 
pålegg kan få store økonomiske følger for enkelte. 
Eksempelvis for pensjonister og lavtlønnede som allerede 
sliter økonomisk. Selv om kommunen ikke vil få noen 
tilkoblingsavgifter vil de få abonnementsavgifter fra de 
nye abonnementene og det vil føre til at det blir flere om 
å dele på utgiftene.

Blant annet til alt det innkjøpte vannet som ganske 
enkelt forsvinner i distribusjonsnettet på grunn av lek-
kasjer. Styret i Nesodden Velforbund mener at et slikt 
pålegg er unødvendig, styret tror at de innbyggere som 
har muligheten til å koble seg til et offentlig vannverk 
gjør det frivillig den dagen de av forskjellige grunner fin-
ner det mest hensiktsmessig.

For å beskytte de vannkildene kommunen har, håper 
Nesodden Velforbund at politikerne vil intensivere arbei-
det for å fjerne kildene til forurensning og finne hen-
siktsmessige avløpsløsninger for de områdene som ennå 
ikke er tilfredsstillende avkloakkert. 

Med vennlig hilsen Nesodden Velforbund Eva Jantunen, leder

Her, under snø og is på Bleksli ligger det kommunale vannet.

Foto:	a
nn-Turi	Ford

Følgende brev sendte Velforbundet til ordføreren i midten av januar 

Vann – en Verdifull 
ressurs på nesodden
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En sak har preget de siste par årenes offent-
lige debatt på Nesodden mer enn noen annen: 
Dumpingen av forurenset slam i Bunnefjorden.

Når dette skrives, er jeg nettopp stevnet som vitne 
i rettssaken mot nesoddinger som står tiltalt for å ha 
protestert mot dumpingen. Og det dreier seg ikke 
om de maskekledde demonstrantene som også dukket 
opp her. En slik ytringsform har jeg ikke så stor sans 
for. Derimot er det helt alminnelige mennesker og 
samvittighetsfulle borgere som ikke ville finne seg i at 
Bunnefjorden ble deponi for forurensinger fra Oslo 
havn, og som ville si kraftig fra.

I skrivende stund kjenner jeg ikke utfallet av saken. 
Det er tankevekkende om slikt engasjement skal være 
straffbart.

Deponisaken har vært vanskelig for nesoddpoli-
tikerne. Slik den framsto da reguleringsvedtaket ble 
fattet i 2005, var det ikke uten videre så lett å vite hva 
som var riktig. Det ble lagt sterkt press på kommune-
politikerne for å vedta deponiet, som ledd i det som 
ble fremstilt som et helhetlig og godt miljøprosjekt. I 
motsatt fall ville oppryddingen i havna stå i fare, ble 
det hevdet.

Jeg tvilte meg fram til min beslutning om å si nei: 
Det var for stor usikkerhet. Vi kunne ikke tillate et 
slikt eksperiment i Norges tettest befolkede og i sær-
klasse mest brukte fjord. Det var for mange ubesvarte 
spørsmål. Eller rettere sagt: Det var for mange spørs-
mål som ikke var stilt, men som fremtiden kunne reise.

Flertallet falt ned på et annet standpunkt, og histo-
rien kjenner vi. I ettertid ser vi at mange av forutset-
ningene som vedtaket bygde på, har falt bort.

• Ikke blir slammet sluppet ned med tyngdekraften, 
som vi ble fortalt: Det pumpes ned med trykk, og 
virvles opp i vannmassene.

• Ikke er det mulig å gjennomføre dette på snaut to 
år, slik vi fikk vite: Nå har man holdt på i ett år, og 
bare fått ned en femtedel eller deromkring.

• Ikke er det oksygenfritt og dødt i deponiet, slik 
forutsetningen var: Her er det påvist både fisk og 
bunndyr, muligens i betydelig omfang. Slammet 

frister, det inneholder mye som fisken kan spise …

• Ikke var det umulig med landdeponi som alter-
nativ, slik vi ble fortalt: Tvert i mot fikk NOAH 
på Langøya konsesjon til å ta i mot alt sammen, 
kort tid etter at flertallet fattet sitt vedtak her på 
Nesodden.

• Ikke ser det ut til å være mulig å dekke til foruren-
set sjøbunn i havna med rene masser, slik vi fikk 
vite, noe som var årsaken til at det angivelig var slik 
hast: Tvert i mot er det nå gitt tillatelse til å dumpe 
disse i et nytt sjødeponi.

• Og mest alvorlig av alt: Verken Oslo Havn eller 
SFT har vært i stand til å avkrefte de alvorlige 
påstandene om at store mengder av slammet som er 
pumpet ned ikke befinner seg i deponiet.  (da Oslo 
Havn omsider innså at dette likevel må undersøkes, 
mente de at de partiene som gikk mot deponerin-
gen skulle betale for det …)!

Denne saken har skapt et meget sterkt engasjement, 
spesielt på Nesodden. Jeg er imponert over kunn-
skapsnivået og styrken. Det er laget utredninger og 
reist problemstillinger som går utenpå det SFT selv 
har kunnet produsere. Nesodden Velforbund har stått 
sentralt i dette, og skal ha honnør.

Likevel overrasker engasjementet og dyktigheten 
meg egentlig ikke. Jeg kjenner nesoddingene. Men det 
har nok overrasket mange av beslutningstagerne uten-
for Nesodden, i Oslo Havn, i SFT og i departementet.

Oslofolk har ikke det samme forholdet til fjorden 
som oss. Det er bare noen år siden de kom til å huske 
på at de i det hele tatt har en fjord, og begynte å utvi-
kle fjordbyen. Der har de økonomiske interessene stått 
sentralt.

Jeg håper demonstrantene slipper straff. Men frem-
for alt håper jeg tross alt at vi kritikere og motstandere 
av dumpingen tar feil, og at alt går bra med fjorden 
vår. Det er tross alt det viktigste.

Med vennlig hilsen
Christian H. Holm, ordfører

Jeg vet at det i Velforbundet har foregått et arbeid i 
å utmeisle tanker for framtidas Nesodden. Dette er 
en arbeidskrevende prosess, men og energigivende 

og morsom! I fjor hadde vi en prosess i kulturavdelin-
gen, der vi jobbet fram en kulturplan for Nesodden. 
Planen ble vedtatt i kommunestyret rett før jul og har 
disse hovedkonklusjonene for hva kulturlivets aktører 
ønsker for framtidas Nesodden: 

•	 Behov	for	framvisningsarena,	kulturhus,	saler	
Korpsene, korene, Nesodden ballettskole, Nesodden 
Kulturskole, samtidsmusikk- miljøet,  komponistene 
og teatermiljøet har uttrykt behov for dette.

•	 Behov	for	verksted	for	produksjoner,	kulisser,	ateliér  
Nesodden Kulturskole har behov for verkstedplasser 
til undervisning, så vel som til produksjoner; kunstne-
re etterlyser verkstedplasser og atelier, kulturbedrifter 
ønsker arbeidsplass lokalt på Nesodden, Nesodden 
ballettskole har behov for sted for å lage kulisser/sy 
kostymer

•	 Scene	for	ungdom/utested	med	scene  

Dette behovet var tydeligst i de ungdomsgruppene 
som har bidratt i planarbeidet.

•	 Øvingslokaler,	musikkrom	og	lydrom Den grup-
pen innenfor kulturfeltet som aktiviserer desi-
dert flest barn/unge og også voksne utøvere på 
Nesodden, er musikklivet. De tre korpsene øver i 
klasserom og gymsaler, noe som ikke er tilfredsstil-
lende lokaler. Kulturskolen har for små og uegnede 
lokaler for musikkundervisning. Videre har samtids-
musikkmiljøet, Nesodden sangkor, skolekoret, jazz-
musikere og band, et stort behov for øvingslokaler.   

Nå gjenstår det for administrasjonen og politikerne 
og foreta valg som gjør at vi om fire år, da planen 
skal hovedrulleres, har kommet et langt stykke videre 
i kultursatsingen i kommunen. Det er et stort behov 
for lokaler, arenaer og møteplasser i kommunen vår. 
Storsatsingen med ny ungdomsskole, administrasjons-
bygg og kulturarenaer på Tangenåsen er første viktige 
steg i riktig retning. Vi  håper vi får det til!

Marit Mellem
kultursjef

W
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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 en hyggelig vår!

Hilsen Hannibal

Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo

Telefon 22 83 28 90

www.hannibal.no

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

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

Hverdagshjelpen As
Skoklefall Terrasse 9
1450 Nesoddtangen

T I D   T I L L I T   T R Y G G H E T

Vi kan vaske,handle,vi kan
sykepleie.Vi kommer hjem til
deg til et uforpliktende møte.
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notiser

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 onsdag 9. mai kl 18.15

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.

Årsrapportskjema	med	årsberetning,	regnskap	og	
referat	fra	årsmøtet/generalforsamlingen	return-
eres	til	Nesodden	Velforbund	senest	to	måneder	

etter	årsmøtet	i	din	lokale	forening.	

søknad	om	tilskudd til veilys/trafikksikker-
hetstiltak	på	inntil	12.500	kroner	pr.	prosjekt	

kan	sendes	hele	året.

Husk	også	at	veidekksmateriell	
fra	Franzefoss	skal	bestilles	hos	

Torstein	Bakmand	tlf.	66	91	28	53	eller	
mobil	94	21	03	78.	Det	er	Franzefoss	som	har	
gjort	avtale	med	Torstein	Bakmand	om	dette.	

savner du veLavisen i din postkasse?

Ring	Follo	DisTRiBusjoNsERVicE	66	91	07	54/915	56	964

Nå	 ligger	 kommuneplanens	 måldel	 for	 de	 neste	
tolv	årene	ute	til	høring.

Planen	 –	 som	 alle	 kommuner	 er	 pålagt	 å	 ha	
–	 skal	 inneholde	 en	 måldel	 og	 en	 arealdel.	 Måldelen	
skal	 inneholde	 målene	 for	 kommunens	 utvikling.	 og	
strategier	for	å	nå	dem.	(arealdelen	tar	for	seg	bruken	
av	arealene	i	kommunen:	hva	som	kan	bebygges	og	hva	
som	skal	bevares	og	vil	bli	lagt	ut	på	høring	siden.)

På	 Tangen	 Nærsenter	 og	 på	 kommunens	 nettsi-
der	 (www.nesodden.kommune.no)	 kan	 du	 fram	 til		
30.	 mars	 se	 hva	 dette	 dreier	 seg	 om,	 og	 hva	 du	

selv	synes	om	politikernes	formuleringer.	
Både	mindretallets	 og	 flertallets	mening	
er	tatt	med.

Ønsker	du	å	komme	med	en	uttalelse	
kan	 du	 sende	 den	 til	 Nesodden	 kom-
mune	 v/	 plan-	 og	 bygningsavdelingen,	
postboks	123,	1451	Nesoddtangen	eller	per	e-post	 til	
postmottak@nesodden.kommune.no.	

i	 løpet	av	høringsperioden	skal	et	 informasjonsmøte	
holdes.	Følg	med	 i	 lokalavisa	og	på	kommunens	nett-
sider.	

Vær  
med og 
bestem!

i	fjorårets	to	siste	utgaver	av	velavisen	skrev	
vi	om	sanger	 fra	Nesodden.	Vi	har	gjenga	

velsanger	 fra	 spro,	 Torvvik,	 Bjørnemyr,	 solberg,	 Fjellstrand	 og	 en	
gammel	sang	om	Bunnefjorden	–	utgitt	på	78-plate.

De	tre	beste	sangene	fra	en	nesoddsangkonkurranse	i	1938	har	vi	
også	trykt	tekstene	til.	

Har ditt vel eller beboerforeningen diktet en sang? 
Eller har du supplerende opplysninger til sangene vi har 

skrevet om? 
send	 dem	 til	 velavisen.	 kanskje	 vi	 kan	 samle	 et	 hefte	 med	 nes-

oddsanger?	
Send det i tilfelle til Fellesvelets Avis i posten (ved Ann-Turi Ford, 

Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand) eller som epost (ford@powertech.no) 

Har du 
en lokal 

sang?

G
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Tenk deg et flott 
supermarked med 

stort utvalg hvor du 
har frihet til å velge

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 96 51 00

ÅPNINGTIDER:
Mandag–fredag 9–20

Lørdag 9–18

aNNoNse

6

Coaching 
frigjør ditt potensial

Enkle spørsmål hjelper deg å finne svarene.
Enkle teknikker hjelper deg å nå målene.

LIFE & BUSINESS COACHING
Tlf 906 31 485 – Diana
www.lifeandbusinesscoaching.no

marine-serviCe a/s

sjøtransPOrt UtFøres
• tank for diesel og fyringsolje

• Fraktoppdrag, bøyeutlegg etc.

• traktorer og gravemaskiner

www.marine-service.no

marine-serviCe a/s
lindøya, 0150 OslO

telefon: 23 32 77 80 • Fax: 23 32 77 81
mobil: 900 38 512

epost oslofas@online.no

bRuK 
VåRE 
ANNONSøRER

HilsEN	
FEllEsVElETs	aVis
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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: Trond Romstad
tlf: 66 91 22 48

Bergheim i  
SAmeie
Stiftet 1986

50 medlemmer
Leder: Inger Høigaard  

tlf. 66 96 10 75

Bergheim ii 
SAmeie
Stiftet 1999

49 medlemmer
Leder: Kjetil Johan Olsen 

tlf. 66 91 92 92

BjørgAn vel
Stiftet 18.9.1995

4 medlemmer
Leder: Vibeke Fogstad 

tlf. 66 91 32 55

BjørneliA vel
Stiftet 1.1.1968
61 medlemmer

Leder: Stine Svarva
tlf. 66 96 36 86

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972

35 år i år!
58 medlemmer

Leder: Tormod Reppe
tlf. 66 91 23 39

BjørneSkrenten 
vel

Stiftet april 1987
20 år i år!

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

BlylAget vel
Stiftet 1.1.1916
93 medlemmer

Leder: Lars Grimsgaard  
tlf. 66 91 14 99

BomAnSvik vel
Stiftet 21.6.1914
99 medlemmer

Leder: Jan Erik Høgåsen 
tlf. 916 92 969

DAlBo vel
Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer

Leder: Kaare M. Skallerud  
tlf. 915 12 333

ellingStADåSen 
vel

Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer

Leder: Sigmund Hirsch  
tlf. 930 55 648

FAgerStrAnD 
vel

Stiftet 1.8.1918
118 medlemmer

Leder: Lars Saunes 
tlf. 22 44 40 21

www.fagerstrandvel.no

FAgerStrAnD/ 
mykleruD vel

Stiftet 12.3.1979
207 medlemmer

Leder: Reidar Holch Bruland  
tlf. 66 91 91 06

FjellStrAnD vel
Stiftet 5.6.1912
95 år i år!

263 medlemmer
Leder: Aase Regine Nordby  

tlf. 66 91 81 69

FjorDvAngen 
vel

Stiftet 16.10.1923
124 medlemmer

Ny leder: Kjell Grundvold
tlf. 66 91 44 20

FlASkeBækS vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer

Leder: Anne Steinert  
tlf. 920 49 990

hASle/FunDing
ruDveien 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
95 år i år!

134 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 19

norDStrAnD vel
Stiftet 5.7.1947
60 år i år!

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

90 år i år!
63 medlemmer

Leder: Gunnar Walle 
tlf. 66 91 48 40 

Skogen veSt 
huSeier
Forening
Stiftet 23.4.1987

20 år i år!
102 medlemmer

Leder: Roy Ramberg
tlf. 926 82 451

SolBAkken vel
Stiftet 14.6.1946
10 medlemmer

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

SolBergSkogen 
velForening

Stiftet 18.8.1935
70 medlemmer

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

SolåSen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer

Leder: Kjersti W. Væge
tlf. 66 91 97 17

Spro vel
Stiftet 17.8.1947

60 år i år!
70 medlemmer

Leder: Kenneth Pettersen 
tlf. 922 96 048

SveStAD vel
Stiftet 5.7.1926
96 medlemmer

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

SønDre 
BlåBærStien 

SAmeie
Stiftet 1986

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
60 år i år!

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 strøsAnd-
kAsser

gunstig ordning 
for oppfylling Av 

strøsAnd

tegninger til  
lekestAtiv

Hefte om lover og 
regler for  

privAte veier

svært 
lønnsomt 
innkjøps-
samarbeid 

se	
www.velnett.no 

for	mer	informasjon.

nesodden 
Velforbunds 36 

medlemsforeninger 
representerer  

3  195 husstander  
på nesodden 

m
ed

lem
sfo

rd
eler
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NOE på gANg?
Har dere

eget nettsted?
Hvorfor ikke få adressen 

med her i foreningeviseren?

Takk til de ledere som sender nytt fra sine 
foreninger. Vi vil gjerne ha mer slikt stoff ! 
Vi prøver å kontakte foreningslederne på 
epost foran hver utgivelse av Fellesvelets 
Avis. (Si ifra dersom dere ikke mottar 
epost!) I de tilfellene der lederen ikke har 

epost, kan vi kanskje få bruke eposten til 
en annen i styret?
Det er svært praktisk dersom endringer av 
telefonnummer, leder, antall medlemmer 
og lignende kan meldes elektronisk direkte 
til velavisen: ford@powertech.no
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På	 forhånd	 var	 styremedlemmene	usikre	på	 engasjementet	 under	 bursdagsfestens	
arbeidsseminar	i	november	i	fjor.	Responsen	overgikk	imidlertid	alle	forventninger.

hva velforbuNdet 
skal arbeide med

1. miljøfokusering
-	 avklare	 forhold	 til	 kommunen	 og	 vel	 om	

søppelrydding	 i	 velområdene/offentlige	

områder.	(Follo	Ren)

-	 kyststien

-	 arbeide	med	å	definere	velenes	rolle	når	det	

gjelder	utvikling	av	områdene

-	 Framheve	den	lokale	kulturen	

-	 ivareta	Nesoddens	særegenhet	 i	henhold	til	

lokalsamfunn	og	turisme.

-	 Hvor	er	Nesodden?	Hva	står	Nesodden	for?

-	 serverdighet/estetikk/gjestfrihet

-	 Videreutvikle	 samarbeidsavtalen	 og	 samar-

beide	med	Norges	Velforbunds	arbeid	for	å	

utvikle	en	veileder.

-	 Videreutvikle	 lokal	 medvirkning	 og	 samar-

beidsavtale	 i	 tråd	 med	 Norges	 Velforbunds	

arbeid	(pilotprosjekt)

-	 Velforbundene	 som	 pådriver	 for	 bærekraf-

tige	lokalsamfunn	med	lokal	medvirkning

-	 Nesodden	 Velforbund	 engasjerer	 seg	 i	

anbudskriteriene	 for	 å	 sikre	 god	 kommuni-

kasjon

-	 Fokusere	mer	på	miljø

-	 grunnvannet	synker	mens	overflatevann	tar	

ville	veier.

-	 Ta	initiativ	til	saker

-	 Tettere	 samarbeid	 med	 kommunen	 i	 kom-

munale	prosesser/saker

-	 seks	soner	med	kretsvise	prosesser

og	 her	 kommer	 fruktene	 fra	 idé-
myldringen	 på	 velforbundets	 70-
årsjubileumsfest.

Der	 fordelte	 velfolkene	 seg	 i	 arbeids-
grupper	på	fem.	De		fikk	vite	hva	forbun-
det	 driver	 med,	 at	 Nesodden	 Velforbund	

ikke	 er	 av	 landets	 største	 eller	 minste	
forbund,	 men	 blant	 de	 ti	 beste.	 og	
at	 forbundet	 representerer	 omtrent	
10.000	 nesoddinger	 –	 gjennom	 sine		
36	medlemsforeninger.	

så	skulle	de	diskutere	seg	 fram	til	hva	

de	mente	Velforbundet	burde	satse	på	de	
neste	årene.

Etter	en	stunds	arbeid	la	gruppelederne	
fram	sin	gruppes	prioritering	–	og	her	kan	
du	lese	resultatet	–	i	stikkordsform.	

Forsamlingen ville satse videre på det store begrepet «miljø» – som inne-
bærer for eksempel videre arbeid med kyststien. Dermed kan kanskje 
vestsidestien åpne med festivitas etter kraftig medvirkning fra velene – slik 
østsiden gjorde i 2001. Her titter politiker Kari Agnor, miljøkonsulent Jan 
Brede Falkevik og velleder Eva Jantunen ut av en av stiens første infotavler. 
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2. Veier
-	 Fartsgrenser

-	 Veinett	standard

-	 Belysning

-	 Fartsgrenser

-	 Fartsdumper

-	 Mer	 støtte	 og	 midler	 fra	 kom-

munen	 til	 det	 arbeidet	 som	

gjøres.	 jobbe	 hardere	 for	 å	 få	

finansiert	større	andel	av	belys-

ning	og	veidekke.

-	 Vegetasjon	langs	veiene

-	 utstyr	

-	 service

-	 	Ønsker	 at	 NVF	 arbeider	 aktivt	

mot	kommunen	for	å	øke	pro-

sentandel	for	støtte	til	veibelys-

ning	og	vedlikehold.

-	 Dette	oppleves	som	en	tilleggs-

beskatning/skjev	fordeling

-	 Trafikksikkerhet,	økende	biltett-

het	

-	 gang/sykkelstier

-	 Veier	standard	bredde/fart

-	 Veistafett

-	 Parkeringsregler	på	kommunale	

veier

-	 Velveier	i	utbyggingsfasen

-	 offentlig	veinett	for	lite

-	 Brøyting/strøing.	Få	med	resten	

av	velveiene

Over:
I svingene like sør for Blekslitjernet er farts-
grensa 80 kilometer i timen. Noen opplever 
det som temmelig høy fart. Skulle man få 
skrens, skli over på feil side og møtte en 
annen bil her, vil møtet foregå i 160 kilome-
ter i timen. En sak for velforbundet?

Til venstre: 
Fram til midten av 1980-tallet var en mann 
ansatt med ansvar for veiene på Nesodden. 
Da Christian Christensen ble pensjonert i 
1984, hadde han vært veivokter i 30 år. 
Fungerer ting bedre nå?

Under: 
Etter press fra beboere i Ellingstad har veg-
vesenet satt opp en tavle som måler farten  
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Deltakerne på arbeidsseminaret ville jobbe for å vokte Nesoddens kystlinje

Trær skal bevares, lyslinjene holdes frie og velveiene være rustet til å ta imot utrykningskjøretøy.

3. eiendommer
-	 Reguleringsbestemmelser

-	 skilting

-	 Tilgang	til	strandsonen/friområder

-	 gi	velene	ansvar	for	å	belyse	aktuelle		

utfordringer

-	 Bearbeide	kommunen	for	avkloakkering

-	 Hjelp	til	å	få	kjennskap	til	velgrenser

-	 Delta	i	å	styre	utviklingen

-	 Delta	i	måldel	og	arealrullering

-	 Bevaring	av	trær,	bevare	geologisk	landskap	

(vurdere	før	sprengning)	

-	 info	 når	 det	 gis	 byggetillatelser	 og	 oppføl-

ging	fra	kommunens	side

4. hjemmeside/informasjon
-	 Velstafett	 –	 gi	 velene	 ett	 år	 ansvar	 for	 å	

belyse	aktuelle	utfordringer	–	i	fellesskapet.

-	 Bedre	informasjon	om	støtteordninger

-	 Foreningsspørsmål	 –	 hvordan	 skal	 velene	

håndtere	dette?

-	 Hjemmeside	med	detaljer	rundt	veilyset/strø-

sand/prosedyrer/veiledninger	på	tjenester	og	

så	videre

-	 avholde	 kurs	 for	 medlemmene	 om	 styrear-

beid/administrasjon.

-	 Bedre	 informasjon	 om	 hva	 forbundet	 kan	

bidra	med.

-	 Hjemmeside	med	«chattekanal»	for	spørsmål	

og	svar,	deretter	publisere	de	som	går	igjen.

te
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5. diVerse
-	 støy	fra	andre	siden	av	fjorden

-	 aktiviteter	for	ungdom?

-	 Treffsted	for	foreldre

-	 Bedre	forhold	til	partiene	og	

de	kommunalt	ansatte.

	

6. båttrafikk
-	 Båtplasser	–	marinaer

-	 kystruter

-	 samarbeide	–	samhold

-	 Transport	–	nye	busser

-	 kyststien	–	videreutvikling/	

bevaring

-	 Bryggene	(støtte)

7. hjem–sikkerhet
-	 lekeplasser

-	 jobbe	for	å	få	ambulanse	fast	

stasjonert	på	Nesodden		

(døgnvakt	med	lege.	)

-	 Permanent	legevaktordning.

-	 Frustrasjonsventilering	–		

hverdag/ungdom

-	 Vold

-	 Tiltak	som	fører	til		

samhørighet

-	 Natteravner	–	engasjement

-	 Bygge	kultur	–	stoppe	ung-

domslekkasje	til	byen

Festfolkene på idedugnad ville ha marinaer (under), sikre lekeplasser 
(nederst), støtte til bryggene (nede, venstre) – og de ville «bygge kultur» 
– her representert ved historielagets logo: sopelimen. 
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miljøvennlig maskinarbeid
e. samuelsen, 
lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand
Tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696

mur puss flis as
www.mur-puss.no / vidar@mur-puss.no

Postboks 143, 1451 Nesoddtangen
tlf 66 91 48 28 • mobil 906 12 744

Mineralvann
til fabrikkpris

anleggsgarTner • HagesenTer

Frukt 
grønnsaker

Blomster

nesodden TorgHandel
1458 Fjellstrand • tlF. 66 91 80 48

ønsker du en 
bedre vann-
forsyning?

bRuK 
VåRE 
ANNONSøRER

HilsEN	
FEllEsVElETs	aVis
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Mange	vel	kan	feire	runde	bursdager	i	år.	Det	blir	to	20-årin-
ger,	en	35-åring,	tre	60-åringer,	en	90-åring	og	to	95-åringer	
blant	beboerforeningene.	om	et	par	år	fyller	Nesoddens	eldste	
vel,	Flaksebæks	vel,	115	år.	og	om	fem	år	blir	det	 to	uhun-
dreåringer	å	feire:	Fjellstrand	og	Hellvik

mAnge runde år i år

alle	på	Nesodden	har	husnummer.
Men	leger	som	kjører	legevakt,	og	andre	som	besøker	mange	

husstander	på	Nesodden,	klager	ofte	sin	nød	over	manglende	
husnummer.	oppfordringen	går	derfor	 til	 alle	Nesoddens	hus-
stander:	sørg	for	å	merke	huset	ditt	med	nummer	slik	at	det	er	
synlig	fra	veien!	Neste	gang	kan	det	være	du	som	trenger	hjelp,	
og	i	de	mest	akutte	tilfellene	kan	det	være	minutter	som	skiller	
mellom	liv	og	død.	så	gjør	det	nå,	ikke	vent!

samme	 problematikk	 gjelder	 for	 veinavn:	
Velene	 oppfordres	 til	 å	 lage	 skilt	 med	 veinavn,	 og		
plassere	det	sentralt	i	nærmeste	kryss.

sørg for synlig Husnummer

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

rett leder?
Husk:	 Det	 er	 ikke	 lenger	
nødvendig	 å	 være	 direkte	
medlem	i	Norges	Velforbund.	
Foreningene	 er	 automatisk	
medlemmer	 via	 Nesodden	
Velforbund.

dobbeltmedlem?

Velforbundets kontrollsenter fortviler over aviser som 
kommer i retur på grunn av feil adresse.
derfor: HuSK å mEldE AdRESSEENdRiNg på epost 
til nesodden.velf@c2i.net eller vi vanlig post til Gamle 
Bomansvik vei 36, 1450 Nesoddtangen
Sekretariatet minner også om at vel og foreninger fak-
tureres for kontingent etter antall medlemmer.

hjertesukk fra sekretariatet

1�

skyll,	brett	og	stapp	minst	seks	karton-
ger	oppi	den	syvende.	

utenpå	 kartongkubben	 skriver	 du	
navn	 og	 telefonnummer	 på	 den	 du	
synes	fortjener	å	vinne.	

alle	 kan	 delta	 og	 vinne	 i	 lotteriet:	
privatpersoner,	 organisasjoner,	 skoler,	

barnehager,	idrettslag	og	så	videre.
Hvert år deles det ut premier for 

tilsammen to millioner kroner. dette 
er fordelt på 160 premier á kr. 10.000 
og 4 premier á kr. 100.000.

skriv	 på	 navn	 og	 telefonnummer	 på	
den	de	vil	skal	vinne	og	leverer	til	i	den

kommunale	 inn-
samlingsordningen.

Det	lages	
mange	fine	pro-
dukter	av	resirku-
lerte	melk-	og		
juicekartonger.			

glem ikke kArtongene

Pant	alt.	alltid.	 slik	 lyder	 slagordet	 fra	 Follo	Ren.	 sjekk	 flaskene	og	
boksene	dine.	Har	de	pantemerke?	
selvsagt,	dersom	du	har	en	virkelig	god	ide	–	som	afrikaneren	under	
–	er	det	lov	å	gjøre	noe	annet.

Kilde Follo Ren

Husk å pAnte – Hvis dA ikke ...

levér	dem	istedet	inn	til	forhandler	eller	kommunalt	mottak.	Ellers	kan	kvikksølv,	kadmium	og	
brom,	havne	i	naturen.	Dette	må	hver	enkelt	av	oss	gjøre	noe	med:	levér småapparatene inn 
til forhandler eller kommunalt mottak. det er gratis.

Det	er	nå	 forbudt	å	bruke	en	 rekke	 farlige	kjemiske	 stoffer	 i	 alle	nye	EE-produkter.	 Forbudet	
omfatter	 i	 hovedsak	 forbruksvarer	 som	 hvite-	 og	 brunevarer,	 datamaskiner,	 elektrisk	 verktøy,	
belysningsprodukter	og	leketøy.	Det	er	forbud	mot	bly,	kvikksølv,	kadmium,	seksverdig	krom	og	
bromerte	flammehemmere	i	de	fleste	EE-	produkter.	Dette	vil	hindre	at	stoffene	kommer	ut	i	mil-
jøet	i	fremtiden,	når	produktene	en	gang	kasseres.

alle	EE-produkter	skal	merkes	med	et	piktogram	–	en	overkrysset	avfallsbeholder	–	som	viser	at	
produktet	ikke	skal	kastes	sammen	med	husholdningsavfallet.	alle	nye	EE-produkter	skal	ha	slik	
merking.	Produsentene	er	også	ansvarlige	for	å	gi	informasjon	om	hvordan	produktene,	og	farlige	
komponenter	i	disse,	skal	håndteres	når	de	til	slutt	blir	avfall.																													Kilde Follo Ren

ikke kAst de elektriske småAppArAtene i søplA!
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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 

Nyheter: 
Nå kan du få reikki-behandling hos  
Anne Marie! Og: Sunniva er tilbake!

Kløftavn. 1, tlf. 66 91 94 57
Hilsen 

Rita, Hege, Anita, Sunniva – frisører
Anne Marie – Reikki-behandling 

Anne Kathrine – hudpleier  Ellen – fotterapeut 

SELGER BILDER AV:
Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22
SELGER BILDER AV:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22
SELGER BILDER AV:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22 SELGER BILDER AV:
Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22
SELGER BILDER AV:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22

• Tertitt Prestegaard

Kast ikke den ødelagte 
mp3-spilleren 
i restavfallet

	

Da	vil	apparatet	havne	på	i	forbrennings-
anlegget,	og	vil	kunne	forårsake	utslipp	av	

miljøfarlige	stoffer	i	naturen.
	

Både	butikker	som	selger	elektriske		
apparater	og	Teigen	gjenvinningsstasjon	

har	plikt	til	å	ta	imot	kasserte	elektroniske	
produkter	fra	forbrukere	–	gratis.

	
Vis	ansvar.	For	miljøets	skyld!

 

 www.folloren.no

MØBELVERKSTED
RESTAURERING

FAGBREV – 15 ÅRS ERFARING
THOMAS LØVENSKIOLD

Loftuveien 31 – Tlf. 66 96 09 92
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Medlemsforeningene	har	rett	til	å	sende	repre-
sentanter	 til	 landsmøtet.	 landsmøtet	 i	 2007	
er	lagt	til	Tromsø.	Frist	for	å	sende	inn	saker	til	
behandling	på	landsmøtet	var	1	februar.

Møtedokumenter	 skal	 sendes	 ut	 senest	 to	
uker	før	arrangementet	går	av	stabelen.

Forbundsleder	Venke	Nordeide	forteller:	
–	 Det	 er	 første	 gang	 landsmøtet	 avholdes	

så	langt	nord.	Vi	håper	dette	ansporer	til	brei	
lokal	og	regional	deltakelse.	For	oss	«søringer»	
blir	dette	en	fin	anledning	til	å	besøke	Nordens	
Paris	og	bli	kjent	med	velkultur	og	tradisjoner	
i	Nord-Norge.	For	å	kunne	få	med	noe	av	det	
lokale	er	det	laget	et	allsidig	opplegg	allerede	
fra	 fredag	 lunsj.	Vi	 starter	med	en	 rundtur	 til	
ulike	severdigheter	i	Tromsø	og	vi	legger	turen	
innom	 Rorbua	 hvor	 ordføreren	 vil	 ønske	 oss	
velkommen	 til	 Tromsø	 og	 vi	 lager	 vår	 egen	
utgave	av	«Du	skal	høre	mye».		

som	leder	i	Norges	Velforbund	håper	jeg	så	
mange	som	mulig	har	anledning	til	å	delta	på	
landsmøtet	i	Tromsø.		Vi	byr	på	gratis	opphold	
i	2	døgn	for	de	100	første	påmeldte.

program:
Fredag	 blir	 det	 lunsj	 på	 hotellet,	 besøk	 til	
ishavskatedralen,	Fjellheisen	og	Polaria	før	det	
er	klart	for		velbevegelsens	eget	”Du	skal	høre	
mye”	 på	 selveste	 Rorbua	 og	 seinere	 middag	
på	hotellet.

	lørdag	åpner	landsmøtet	og	landsmøtefor-
handlingene	 skal	 fylle	 denne	 dagen	 fram	 til	
kveldsens	festmiddag

søndag	 får	 deltakerne	 høre	 om	 plan-	 og	
bygningsloven	 før	 kultursjef	 i	 Tromsø	 kåre	
sørensen	 forteller	 om	 kultur	 og	 humor	 som	
virkemiddel.	

og	før	det	hele	er	over	får	deltakerne	høre	
om	nye	Velnett.

Meld	deg	på	og	les	mer	på	www.velnett.no

åRETS REpRESENTANTSKApSmøTE
i Nesodden Velforbund foregår onsdag 9. mai kl 18.15
i samfunnshuset på Tangen

innkalling	med	vedlegg	skal	sendes	ut.	

Det	er	viktig	at	man	møter,	for	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.

Til høyre ser du noen av medlemmene i styret som ble valgt i fjor. Hvem blir det i år?

norges	velforbunds	
laNdsmØte
foregår	i	tromsø,	27.–29.	april
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Velforbundet søker 
ressurspersoner
For å styrke vår kompetanse søker vi etter folk 
med spesielle fagkvalifikasjoner – formell eller 
uformell – som har lyst til å bistå Velforbundet 
fra tid til annen i enkeltsaker vi arbeider med. 
Dette er en mulighet for deg som har lyst til å 
bidra litt i utviklingen av lokalmiljøet på Nesodden.

Ta kontakt med Nesodden Velforbund! (Se kontaktinformasjon side 2)

man–lør 0700–2300

478 82 010

din  
lokale 

elektriker 
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i	 Fellesvellets	 avis	 nr	 1	 –	 1957	
slås	Nesoddens	trafikkproblemer	
opp	på	første	side.	Det	fortelles	
at	 tapsbringende	 kystruter	 må	
innskrenkes	vinterstid.	

Båten	 skal	 for	 eksempel	 nå	
gå	fra	alværn	–	ikke	Fjellstrand	
–	 på	 vestsiden	 og	 Blylaget	 –	
ikke	Fjordvangen	på	østsiden.

Videre	 skrives	 det	 om	
båtselskapet	 som	 har	 søkt	
Prisdirektoratet	 om	 20	 pro-
sents	forhøyelse.	

i	den	anledning	uttalte	Herr	
Madsen	 i	 Herredstyret	 at	 pri-
sene	 allerede	 er	 de	 høyeste	 i	
Norge.	 og	 ordføreren	 bemer-
ket	 (En	 lever	 jo	 i	 rekordenes	
tid.	 Båtselskapenes	bilettpriser	
har	nådd	norgesrekord	og	sik-
kert	også	verdensrekord.

Båtselskapet	på	sin	side	kan	
ikke	 akseptere	 mindre	 enn	
20	 prosents	 økning	 ettersom	
de	 skylder	 Nylands	 verksted	
200.000	kroner	...

Vi	får	vite	at	det	er	observert	
hai	 i	 oslofjorden,	 at	 det	 ved	
alle	 brygger	 på	 Nesodden	 er	
hengt	 opp	 redningsbøyer	 og	
at	«Tangens	vel»	har	blitt	med-
lemmer	av	Fellesvellet.

Vel-
aVisen 
for 50 

år siden

notiser

1�

Dette er tre faksimiler 
fra Fellesvelets Avis 

nr 1 – 1957

W
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64 87 07 13
• 

hvitevarer
• 

salg og repreasjon av  
hvitevarer

• 
Nyere brukte og  

transportskadede hvite-
varer selges med garanti

www.brodinservice.no

velavisen 

leses av  

alle med 

eiendom på 

nesodden!

Denne 
annonseplassen 

kan bli din i 
neste nummer 
av Fellesvelets 

Avis for  
bare 1300 

kronerSommerbutikken.no
LySthuS, boder, Småhytter brygger, fLåter,

badetrapper, robåter, båtSportkart, 
Lekeapparater og parkprodukter

Lave priser – ring i dag
Sommerbutikken.no

postboks 264, 1451 Nesoddtangen.
www.sommerbutikken.no – 66 91 73 20

Ta kontakt med Eva Jantunen på  
telefon 66 91 09 89, 22 29 23 96 eller 924 31 523 

eller via epost: evaj@dolphinics.no

VeteriNæreNe
Charlotte Søyland, Kathrine handal

og Kjetil Dahl
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

Taksering Eiendom;   verdi,

boligsalgsrapport  (veritassertifisert), 

skader, tilstand, våtromskontroll.

reklamasjonsrapporter boligkjøp.

takstmann mNtf bjarne Nordhuus

telf 90928998 takst@halmbygg.no
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Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune 
	

Promenadebakken	6	(gnr	2,	bnr	193)	er	solgt	for	kr	
625.000	fra	Einar	knut	arild	Wold	til	christina	Wold	
(25.10.2006)	
salget	omfatter	også	gnr	2,	bnr	574

kirkeåsveien	45	(gnr	11,	bnr	30)	er	solgt	for	kr	
1.900.000	fra	Edel	gorwitz	til	cecilie	gervad	
(30.10.2006)

Vestveien	7	(gnr	4,	bnr	211,	seksjon	41)	er	solgt	for	
kr	1.670.000	fra	sjur	johansen	og	anita	lorentzen	til	
Hannah	Mathilde	lunde	grønvold	og	Henning	knudsen	
(30.10.2006)

Flafjellet	9	(gnr	25,	bnr	515)	er	solgt	for	kr	3.100.000	
fra	stine	lill	sørsveen	og	anders	sunde	Bråten	til	
joao	carlos	Zukauskas	solemdal	og	Rasa	Zukauskaite-
solemdal	(30.10.2006)

andel	av	Bekkevei	6	(gnr	29,	bnr	461)	er	overdradd	for	
kr	1.400.000	fra	Tore	Dahl	til	irene	Elisabeth	Eriksen	
Dahl	(30.10.2006)

andel	av	skanseveien	3	(gnr	29,	bnr	850)	er	overdradd	
fra	john	Erik	Hokholt	til	Erik	Da	silva	Hokholt	og	Bente	
Franck	(31.10.2006)

andel	av	skanseveien	3	(gnr	29,	bnr	850)	er	overdradd	
for	kr	1.114.800	fra	stein	arne	Hokholt,	Erik	Da	silva	
Hokholt	og	Bente	Franck	til	Bent	andersen	og	anne	
karin	Hokholt	(31.10.2006)

Bjørnemyrsvingen	25	(gnr	1,	bnr	528)	er	solgt	for	kr	
4.100.000	fra	Terje	Næss	Nygaard	til	ole	Marius	Næss	
Nygaard	(01.11.2006)

Røerveien	13	(gnr	31,	bnr	8,	seksjon	1)	er	solgt	
for	kr	1.810.000	fra	gro	ladegård	til	ida	sofie	Evje	
(01.11.2006)

Bergerveien	4	(gnr	1,	bnr	876)	er	solgt	for	kr	4.250.000	
fra	oddvar	Normann	Hansen	til	odd-Erik	Tandberg	og	
Tynlee	Paige	Tandberg	(01.11.2006)

gnr	5,	bnr	366	er	solgt	for	kr	1.750.000	fra	Hein	ketil	
aasen	og	liv	Borghild	Haaland	til	linn	Therese	Røstad	
og	sindre	Røstad	(01.11.2006)

oksval	Terrasse	15	B	(gnr	2,	bnr	1068,	seksjon	44)	er	
solgt	for	kr	2.750.000	fra	Michael	Raymond	Wythe	
Thorp	til	Brage	Martin	jonassen	(01.11.2006)

Rådyrveien	36	(gnr	6,	bnr	196)	er	solgt	for	kr	
2.900.000	fra	odd-Erik	Tandberg	og	Tynlee	Paige	
Tandberg	til	alf	Øystein	Moss	og	Tone	Elin	Hoemsnes	
(02.11.2006)

Øvre	solåsen	28	(gnr	1,	bnr	368)	er	solgt	for	kr	
2.800.000	fra	Tore	sannum	og	Violetta	sannum	til	
karen	løken	(06.11.2006)

Fjellveien	30	(gnr	29,	bnr	902)	er	solgt	for	kr	2.600.000	
fra	Ronja	sundby	ose-Velle	til	Nesodden	kommune	
(06.11.2006)

kapellveien	91	D	(gnr	2,	bnr	399,	seksjon	4)	er	solgt	for	
kr	2.200.000	fra	Trond	stagrim	til	jarl	Erik	Høvring	og	
Berit	salberg	Høvring	(06.11.2006)

kapellveien	91	g	(gnr	2,	bnr	399,	seksjon	7)	er	solgt	for	
kr	2.200.000	fra	Terje	selvËn	og	Elin	Merethe	Tverelv	til	
arne	ole	Nessæther	(06.11.2006)

andel	av	gnr	3,	bnr	30	er	solgt	for	kr	1.000.000	fra	liv	
gjelsvik	til	ingrid	gjelsvik	og	astrid	gjelsvik	(08.11.2006)	
salget	omfatter	også	andel	av	gnr	3,	bnr	33

liaveien	38	(gnr	5,	bnr	267)	er	solgt	for	kr	4.200.000	
fra	jan	Morten	kreutz	og	liz	Reneé	kaiander	til	inger	
lise	Eide	og	uno	Henriksen	(08.11.2006)

olavs	vei	21	(gnr	2,	bnr	1632)	er	solgt	for	kr	3.700.000	
fra	arne	Frantsen	og	inger	Rummelhoff	Frantsen	til	
jannicke	Høger	Nilsen	og	kjetil	Erik	imbsen	(08.11.2006)

alvernlia	53	(gnr	30,	bnr	230,	seksjon	22)	er	solgt	
for	kr	3.000.000	fra	Tove	Dahlby	og	Bjørn	aaslund	til	
Richard	leo	kvam	lindberg	og	Barbro	Boquist	olsen	
(08.11.2006)

Dags	vei	11	(gnr	2,	bnr	581)	er	solgt	for	kr	4.850.000	
fra	gunn	Fried	lepsøe	til	Rune	Øyvik	og	gunhild	Petra	
svartdal	(08.11.2006)

granliveien	19	(gnr	2,	bnr	348)	er	solgt	for	kr	
5.600.000	fra	arne	Borring	til	johan	Bauer	gjestland,	
alexander	Rønningsdalen	Flaata	og	lilja	Maria	
ingolfsdottir	(08.11.2006)

gnr	27,	bnr	96	er	solgt	for	kr	2.300.000	fra	lill-iren	
skjær	larsen	og	anders	larsen	til	Wenche	aaslie	
(09.11.2006)	
salget	omfatter	også	gnr	27,	bnr	97

Blåbærstien	7	E	(gnr	2,	bnr	1122,	seksjon	32)	er	solgt	
for	kr	2.080.000	fra	Vesna	Borojevic	til	gry	skålnes	og	
anders	Bryhni	(09.11.2006)

alvernveien	33	(gnr	30,	bnr	29)	er	solgt	for	kr	
6.325.000	fra	Bo	klokt	as	til	Bjørn	aaslund	og	Tove	
Dahlby	(09.11.2006)

solliaveien	11	(gnr	9,	bnr	43)	er	overdradd	fra	karin	
Maria	Elisabet	Mathisen	til	Berit	Hildegard	salveson	og	
Hans	Peter	lindgren	(09.11.2006)	
overdragelsen	omfatter	også	gnr	9,	bnr	59

solliaveien	11	(gnr	9,	bnr	43)	er	solgt	for	kr	3.300.000	
fra	Berit	Hildegard	salveson	og	Hans	Peter	lindgren	til	
ståle	Bråten	og	anja	antonsen	(09.11.2006)	
salget	omfatter	også	gnr	9,	bnr	59

Rådyrveien	35	(gnr	6,	bnr	291)	er	overdradd	fra	Marie	
Bakken	til	Dagny	Bakken	(10.11.2006)

andel	av	Blåbærstien	13	D	(gnr	2,	bnr	1122,	seksjon	
52)	er	overdradd	fra	jeremy	john	Williams	til	synnøve	
kristiane	Berg	(10.11.2006)

andel	av	Munkefaret	12	(gnr	2,	bnr	1275)	er	overdradd	
fra	jeremy	john	Williams	til	synnøve	kristiane	Berg	
(10.11.2006)

Bomansvikveien	57	(gnr	14,	bnr	27)	er	solgt	for	kr	
3.300.000	fra	arvid	katle	til	lise	Mari	Wessel	Tallis	og	
Thomas	geoffrey	Benjamin	Wessel	Tallis	(13.11.2006)

andel	av	Fiolveien	16	a	(gnr	2,	bnr	1025,	seksjon	53)	
er	overdradd	fra	Torgard	adel	iversen	til	anne	Berit	
johansen	iversen	(13.11.2006)

Blåbærstien	20	k	(gnr	2,	bnr	1123,	seksjon	47)	er	solgt	
for	kr	1.980.000	fra	ida	sofie	Evje	til	lise	Nymark	Hauki	
(13.11.2006)

gnr	5,	bnr	361,	seksjon	2	er	solgt	for	kr	2.885.000	fra	
odd	gjardar	Bakke	til	karin	løvhaug	(13.11.2006)

Torneveien	29	(gnr	23,	bnr	169)	er	solgt	for	kr	
3.500.000	fra	Motas	Market	organisation	and	Tr	as	til	
Vakuumtek	as	(14.11.2006)

seljeveien	10	(gnr	4,	bnr	690)	er	solgt	for	kr	2.400.000	
fra	Rønnaug	Øien	til	kari	Nytrøen	og	Bjørn	Rygh	
(14.11.2006)

Dalåsveien	37	(gnr	28,	bnr	136)	er	overdradd	fra	Marit	
alice	Erichsen	til	Mette	Edvardsen	(14.11.2006)	
overdragelsen	omfatter	også	gnr	28,	bnr	158
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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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•	Maskinutgraving	•	sprenging
•	utvendig	vann	&	kloakk
•	Nyanlegg	•	Pumper		
•	Rørleggerservice

NesoddeN
www.tyreng.no

MaskiNENTREPRENØR	og	RØRlEggER

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

E-post:	post@tyreng.no

aNNoNser

kapellveien	2
1450	Nesoddtangen

ann,	Marianne,	silje	og	christopher	

•	Telefon	66	91	49	02

Hos oss kan du LEIE det du trenger

bRuK VåRE ANNONSøRER
Hilsen	Fellesvelets	avis

NatteravNer 
etterlyses!

vil du vite hva ungdommen din gjør
på Nesodden? BLi natteravn!

interessert? ring Christina lykka på telefon 959 97 379
eller ta kontakt på mail: christine.lykka@sensewave.com
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andel	av	Enerhøgdveien	12	(gnr	6,	bnr	157,	seksjon	4)	
er	overdradd	fra	Nils	Petter	Doksrød	til	sigrun	Doksrød	
(15.11.2006)

Flafjellet	40	(gnr	25,	bnr	288)	er	solgt	for	kr	3.000.000	
fra	kontorgruppen	as	til	Flafjellet	40	as	(16.11.2006)

gnr	5,	bnr	361,	seksjon	1	er	solgt	for	kr	1.885.000	
fra	odd	gjardar	Bakke	til	Wenche	Helga	Wendelboe	
(16.11.2006)

andel	av	skoleveien	37	(gnr	29,	bnr	435)	er	over-
dradd	fra	anne	lise	Haugestad	til	arne	Haugestad	
(16.11.2006)

agnorveien	148	(gnr	23,	bnr	58)	er	solgt	for	kr	
560.000	fra	svein	grini	og	liv	Margot	sagbråten	grini	
til	Nesodden	kommune	Boligavdeling	(21.11.2006)

Faret	10	(gnr	2,	bnr	1068,	seksjon	111)	er	solgt	for	kr	
1.895.000	fra	line	kaspersen	til	Merete	sommerseth	
(23.11.2006)

Tangenveien	123	(gnr	2,	bnr	1025,	seksjon	40)	er	
solgt	for	kr	2.100.000	fra	Tone	Hilde	andersen	til	Torill	
johansen	(27.11.2006)

Fjellstrandveien	2	(gnr	29,	bnr	597)	er	solgt	for	kr	
1.125.000	fra	aquaviva	as	til	Frantz	Michael	smith	
Berggren	og	arne	Berggren	(27.11.2006)

gamle	Hellvikvei	6	(gnr	1,	bnr	956)	er	solgt	for	kr	
2.850.000	fra	Turid	larssen,	astrid	Bjørg	larsen	og	
Frode	larsen	til	Trine	Mikkelsen	aslaksen	og	Henning	
sørensen	(28.11.2006)

gamle	Hellvikvei	8	(gnr	1,	bnr	955)	er	solgt	for	kr	
2.750.000	fra	Turid	larssen,	astrid	Bjørg	larsen	og	
Frode	larsen	til	Daniel	Dietrich	guss	Butenschøn	
(28.11.2006)

Bjørnemyr	Terrasse	3	D	(gnr	1,	bnr	480,	seksjon	5)	er	
solgt	for	kr	2.150.000	fra	Ronny	Myreng	til	Hilde	sørli	
og	Erik	grande	(29.11.2006)

seljeveien	8	(gnr	4,	bnr	691)	er	solgt	for	kr	2.000.000	
fra	gerardus	aloisius	De	Bruyn	til	Hallvard	De	Bruyn	
(29.11.2006)

Bomansvikveien	48	(gnr	13,	bnr	15)	er	solgt	for	kr	
3.250.000	fra	Finn	Eirik	strømberg	til	jonas	kjell	Nordby	
og	julie	cathrine	knarvik	(29.11.2006)	
salget	omfatter	også	Terneveien	10	(gnr	13,	bnr	48)	
salget	omfatter	også	Terneveien	8	(gnr	13,	bnr	49)

gnr	5,	bnr	30,	seksjon	2	er	solgt	for	kr	2.840.000	
fra	odd	gjardar	Bakke	til	annichen	Ravn	Munkvold	
(30.11.2006)

gnr	5,	bnr	360,	seksjon	2	er	solgt	for	kr	2.885.000	fra	
odd	gjardar	Bakke	til	johnathan	carl	Hogg	og	silje	
Brænde	(30.11.2006)

gnr	5,	bnr	30,	seksjon	1	er	solgt	for	kr	1.840.000	
fra	odd	gjardar	Bakke	til	guro	lande	kristiansen	
(30.11.2006)

gnr	5,	bnr	360,	seksjon	1	er	solgt	for	kr	1.885.000	fra	
odd	gjardar	Bakke	til	Nina	levin	(30.11.2006)

Myklerudveien	26	(gnr	25,	bnr	167)	er	overdradd	
fra	Bjørg	Margaret	Haakensen	til	anne	Margrethe	
Haakensen	Palm	og	aud	kristin	Haakensen	Wehmer	
(01.12.2006)	
overdragelsen	omfatter	også	e.d.	i	Bærum	kommune	
overdragelsen	omfatter	også	e.d.	i	oslo	kommune

≈saveien	5	(gnr	2,	bnr	1623)	er	solgt	for	kr	1.425.000	
fra	Paulin	skoglund-Voss	og	Henrik	gøran	Wilhelm	
Eurenius	til	Walter	ivar	Mathisen	(04.12.2006)

gnr	1,	bnr	953	er	overdradd	fra	Edna	Margareth	
kristiansen	til	kenneth	kristiansen	(04.12.2006)

Blåbærstien	2	c	(gnr	2,	bnr	1122,	seksjon	14)	er	solgt	
for	kr	2.550.000	fra	Nina	solveig	Matzow	til	ingjerd	
Margrethe	lorange	og	steinar	Winther	christensen	
(04.12.2006)

Fiolveien	2	a	(gnr	4,	bnr	404)	er	solgt	for	kr	4.100.000	
fra	Trond	ludvig	Myrvold	til	gøran	labrå	og	cecilie	
Elisabeth	Myklebust	(04.12.2006)

asgerds	vei	41	(gnr	6,	bnr	172)	er	solgt	for	kr	
4.050.000	fra	kjersti	lorentzen	og	stein	Hans	olav	
Ringstad	til	christopher	leslie	knill	og	Fanny	Parow	knill	
(05.12.2006)

Tryggvangveien	38	(gnr	28,	bnr	23)	er	overdradd	for	kr	
4.500.000	fra	jan	Egil	omsland	til	jan	kristian	omsland	
og	Nina	omsland	kjekstad	(05.12.2006)

Tangenveien	284	(gnr	2,	bnr	985)	er	solgt	for	kr	
2.500.000	fra	solfrid	Bjerke	Bækholt	og	kåre	kristian	
sjølie	til	Richard	kristoffersen	(06.12.2006)

Flateby	skogsvei	24	(gnr	6,	bnr	268,	seksjon	2)	er	solgt	
for	kr	3.000.000	fra	astrid	alma	aakra	til	Elisabeth	
johansen	Bondoux,	Eric	Bondoux,	live	Velaug	Bondoux	
og	Patrick	Bondoux	(07.12.2006)

andel	av	Mosses	vei	11	(gnr	5,	bnr	114)	er	over-
dradd	fra	Bjørn	Richard	aamodt	til	Vibeke	aamodt	
(07.12.2006)	
overdragelsen	omfatter	også	Birkeveien	14	B	(gnr	5,	
bnr	291)

st.	Hansveien	27	(gnr	7,	bnr	50)	er	overdradd	fra	liv	
Bertha	svensen	til	knut	konrad	Bergitho	svensen	
(08.12.2006)

st.	Hansveien	27	(gnr	7,	bnr	50)	er	overdradd	fra	knut	
konrad	Bergitho	svensen	til	Hilde	johannessen	og	Bjørn	
svensen	(08.12.2006)

andel	av	st.	Hansveien	27	(gnr	7,	bnr	50)	er	overdradd	
for	kr	470.000	fra	Bjørn	svensen	til	Hilde	johannessen	
(08.12.2006)

Dalåsveien	20	(gnr	28,	bnr	233)	er	overdradd	fra	aase	
solberg	Ranstorp	til	silje	Ranstorp	(08.12.2006)

Nedre	Movei	16	(gnr	4,	bnr	109)	er	solgt	for	kr	
5.000.000	fra	arne	ole	Nessæther	til	Marit	jensen	og	
Morten	andré	Hjallum	(11.12.2006)

Mokleiva	9	a	(gnr	2,	bnr	910,	seksjon	1)	er	solgt	
for	kr	2.700.000	fra	lene	andreassen	til	kari	Berger	
(11.12.2006)

andel	av	skokleheia	3	(gnr	2,	bnr	1521)	er	overdradd	
fra	lotta	Emilia	jääskeläinen	kirsebom,	Riina	liine	
jääskeläinen	kirsebom	og	joonas	sebastian	jääskeläinen	
kirsebom	til	Virva	Riitta	Marjaana	jääskeläinen	
(11.12.2006)

Bergtunveien	1	(gnr	1,	bnr	75)	er	solgt	for	kr	2.290.000	
fra	Turid	larssen,	astrid	Bjørg	larsen	og	Frode	larsen	til	
Hanne	Millstein	(11.12.2006)

Hellvik	Terrasse	8	(gnr	1,	bnr	390)	er	solgt	for	kr	
1.650.000	fra	ingrid	Mathea	jensen	til	Vegard	jensen	
Bjørtuft	(11.12.2006)

skoklekroken	2	(gnr	2,	bnr	1394)	er	solgt	for	kr	
2.840.000	fra	Nina	Elisabeth	Nordahl	og	Trond	
lindholm	til	Hege-Marie	christensen	og	Marius	Morstøl	
jenssen	(13.12.2006)

Vestoppfaret	3	a	(gnr	4,	bnr	629)	er	overdradd	for	kr	
750.000	fra	kåre	Eivind	abrahamsen	til	May-Bente	
abrahamsen	(14.12.2006)
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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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ÅpNiNgstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ...........7–16
torsdag  ....................................7–18 
lørdag  .....................................9–13

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

aNNoNser

Best pris  
raskest salg

Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

www.eiendomsformidling.no

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

dette BetaLer du for å nå 
heLe nesodden og mere tiL 
gjennom feLLesveLets avis:

helside – 4 200 kr 
halvside – 2 300 kr 
kvartside – 1 300 kr 

1/8 side – 700 kr

Alt i rørleggerarbeide
OBS! VI INSTALLERER  VANNMÅLERE

Nesodden Rørleggerservice As
Gullerudvn. 2, 1450 Nesoddtangen

Mobil 907 21027  e-post: runlaur@online.no

Taksering Eiendom;   verdi,

boligsalgsrapport  (veritassertifisert), 

skader, tilstand, våtromskontroll.

reklamasjonsrapporter boligkjøp.

takstmann mNtf bjarne Nordhuus

telf 90928998 takst@halmbygg.no
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Vestoppfaret	1	c	(gnr	4,	bnr	627)	er	solgt	for	kr	
1.960.000	fra	Egil	kragstad	til	Ruth	gudrun	lothe	
(15.12.2006)

andel	av	asgerds	vei	8	(gnr	6,	bnr	104)	er	overdradd	
fra	liv	Bertheussen	Tangløkken	til	Tommy	Tangløkken	
(15.12.2006)

Håkonskastet	9	c	(gnr	1,	bnr	796,	seksjon	17)	er	over-
dradd	fra	kristine	Haug	til	Nils	otto	Haug,	anne	kristine	
Haug	jansson	og	Terje	Haug	(18.12.2006)

oksval	Terrasse	9	F	(gnr	2,	bnr	1068,	seksjon	25)	er	
solgt	for	kr	2.610.000	fra	oscar	Dirdal	Ystehede,	anna	
Dæhli	Ystehede	og	Ellen	Dæhli	Ystehede	til	Bjørn	
Thorstensen	og	ingrid	Birgitte	Hamnes	(18.12.2006)

seterveien	19	(gnr	29,	bnr	534)	er	solgt	for	kr	
1.500.000	fra	inger	Reidun	kløften	til	Daniel	Erik	
sæther	og	≈se	sæther	(18.12.2006)

andel	av	Pinnsvinveien	9	(gnr	1,	bnr	543)	er	overdradd	
for	kr	1.075.000	fra	unni	Bente	johansen	til	john	Tore	
johansen	(18.12.2006)

Tømmerbakke	vei	57	a	(gnr	30,	bnr	207)	er	solgt	for	
kr	4.481.000	fra	Ra	consult	as	til	Tor	alvestad	og	irene	
langjord	alvestad	(20.12.2006)

Tjernveien	7	(gnr	2,	bnr	1021)	er	overdradd	for	kr	
862.574	fra	Bergljot	synnøve	Rognstad	til	siv	Desirée	
Rognstad	(21.12.2006)

skoleveien	37	(gnr	29,	bnr	435)	er	solgt	for	kr	
4.050.000	fra	arne	Haugestad	til	Per	Roger	Wik	og	
Nina	solveig	Matzow	(07.12.2006)

Willy	Thoresens	vei	9	(gnr	5,	bnr	357)	er	solgt	for	
kr	1.070.000	fra	Yes	Hus	as	til	signe	alm	og	Magne	
Rasmussen	(27.12.2006)

andel	av	Bergveien	29	(gnr	4,	bnr	266)	er	overdradd	fra	
kenneth	sørensen	til	lisa	sørensen	(27.12.2006)

Furulyveien	2	(gnr	9,	bnr	135)	er	overdradd	fra	karin	
Elisabeth	Wik	til	Elisabeth	Wik	(27.12.2006)

Furuholtet	11	(gnr	23,	bnr	88,	seksjon	43)	er	solgt	
for	kr	2.105.000	fra	Heidi	jørgenvaag	og	john-Robert	
Halvorsen	til	oddveig	Helene	Hellerud	(29.12.2006)

andel	av	gnr	2,	bnr	753	er	overdradd	fra	gisle	Edv	til	
Per	sigurd	Hoel	og	aldona	jolanta	Hoel	(02.01.2007)

Blåbærstien	20	D	(gnr	2,	bnr	1123,	seksjon	40)	er	solgt	
for	kr	2.425.000	fra	Vera	Bjørnstad	til	lise	Barbara	
Thackwell	(03.01.2007)

gnr	5,	bnr	369	er	solgt	for	kr	1.600.000	fra	Hennie	
k	M	invest	as	til	karoline	Ramstad	og	Marit	Nygård	
(05.01.2007)

gnr	5,	bnr	364	er	solgt	for	kr	270.000	fra	Petter	
georg	lie	og	anni	søgaard	lie	til	anne-Mari	simers	
(05.01.2007)

Blylagveien	58	(gnr	15,	bnr	30)	er	solgt	for	kr	
3.035.000	fra	kari	gjertsen	Elliott	til	are	gamst	og	Earl	
Matthew	Mcrae	(10.01.2007)

Håkonskastet	9	c	(gnr	1,	bnr	796,	seksjon	19)	er	solgt	
for	kr	2.140.000	fra	stein	Einar	jack	Nordvold	og	grethe	
Nordvold	til	christian	carl	gerhard	stafseth	lund	
(11.01.2007)

Blåbærstien	21	g	(gnr	2,	bnr	1123,	seksjon	7)	er	solgt	
for	kr	2.700.000	fra	inger	lise	Eide	til	sigrid	Margareta	
Magnusdotter	Hynell	Fleischer	og	Eiler	Nils	Fleischer	
(11.01.2007)

Torvvikveien	3	(gnr	9,	bnr	12)	er	solgt	for	kr	3.100.000	
fra	Hilde	strøm	til	carl	anton	strøm	og	Mona	strøm	
(11.01.2007)

andel	av	Øvre	utsiktsvei	14	(gnr	4,	bnr	778)	er	over-
dradd	fra	lene	Halfdansen	til	Bård	Morten	aspen	
(12.01.2007)

gnr	29,	bnr	575	er	solgt	for	kr	1.050.000	fra	Thomas	
Tjølsen	til	leikvold	Maskiner	as	(12.01.2007)

gamle	alvernvei	61	(gnr	30,	bnr	44)	er	solgt	for	
kr	3.200.000	fra	Nesodden	sokn	til	Dahl	o	j	as	
(12.01.2007)

lise	Maries	vei	24	(gnr	6,	bnr	211)	er	solgt	for	
kr	3.000.000	fra	kjetil	Halvorsen	til	karine	Finne	
(15.01.2007)

gnr	25,	bnr	535,	seksjon	1	er	solgt	for	kr	1.950.000	
fra	svendsen	johan	E	as	til	kjell	Marius	snipen	og	kate	
leon	skretteberg	(17.01.2007)

andel	av	Birkeveien	10	(gnr	5,	bnr	74)	er	overdradd	fra	
asgeir	knudsen	til	Randi	iren	sørenmo	(18.01.2007)

skogbrynet	15	(gnr	29,	bnr	614)	er	overdradd	for	kr	
10.500.000	fra	Erik	Møinichen	Plahte	til	Erik	Plahte,	
Elisabeth	Frøyland	og	sven	Plahte	(18.01.2007)	
overdragelsen	omfatter	også	gnr	29,	bnr	711	
overdragelsen	omfatter	også	e.d.	i	BÆrum	kommune	
overdragelsen	omfatter	også	e.d.	i	asker	kommune

granatveien	22	(gnr	27,	bnr	181)	er	solgt	for	kr	
2.105.000	fra	Vidar	syvertsen	til	karen	Eva	gulbrandsen	
(19.01.2007)

svestadbakken	46	(gnr	20,	bnr	40)	er	solgt	for	kr	
3.200.000	fra	Hege	cecilie	Bjørnstad	til	charlotte	
Rubberdt	og	Helge	Tennø	(19.01.2007)

Bjørnestien	8	(gnr	30,	bnr	337,	seksjon	5)	er	solgt	for	
kr	2.525.000	fra	Tommy	Tollefsen	og	stine	Bolstad	
Tollefsen	til	aud	lise	Thorsby	(22.01.2007)

gamle	skoklefaldvei	2	a	(gnr	2,	bnr	1524,	seksjon	3)	
er	solgt	for	kr	1.500.000	fra	Tove	Mathiessen	til	Rita	
Wenner	(22.01.2007)

gnr	25,	bnr	535,	seksjon	2	er	solgt	for	kr	1.950.000	
fra	svendsen	johan	E	as	til	lasse	urhamar	og	gitte	
sivanah	urhamar	(22.01.2007)

Nygårdstubben	1	(gnr	23,	bnr	32)	er	solgt	for	kr	
2.080.000	fra	grete	Nylenna	til	anders	larsen	
(23.01.2007)

kløftaveien	1	(gnr	27,	bnr	47,	seksjon	5)	er	
solgt	for	kr	875.000	fra	løes	Eiendommer	
as	til	Tommy	andersen	(24.01.2007)

Bergerveien	48	(gnr	1,	bnr	226)	er	solgt	
for	kr	2.100.000	fra	Mirjam	johanne	
Nordahl	og	ketil	andre	Nordahl	til	Pia	
anna	carina	Røstberg	(25.01.2007)	
salget	omfatter	også	gnr	1,	bnr	242

andel	av	Flaskekroken	2	k	(gnr	2,	
bnr	261,	seksjon	11)	er	overdradd	fra	
arne	johan	Ryghaug	til	astrid	Ryghaug	
(25.01.2007)
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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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nesodden	har	holdt	seg	med	egne	dansemusikere	helt	fra	1800-tallet.	

Av gjermund Kolltveit

Det	 er	 ikke	 mye	 vi	 vet	
om	 lokale	 musikanter	
på	 denne	 tiden,	 men	

i	to	artikler	i	Follominne	tidlig	
på	 1960-tallet	 skriver	 Erling	
strand	 om	 musikk	 og	 musi-
kere	 i	 Follo	 i	 eldre	 tider.	Den	
mest	 kjente	 musikkfamilien	
ble	grunnlagt	av	Ole Hansen 
Dal,	 som	 bodde	 på	 Dal	 i	
Frogn.	 Han	 spilte	 fele,	 bratsj	
og	cello.	Han	hadde	sju	barn,	
deriblant	 tre	 sønner	 som	alle	
spilte,	 i	 det	 som	 ble	 ble	 kalt	
Dalmusikken	på	folkemunne.	
ole	Hansens	ene	sønn	Olaus	
giftet	seg	til	Vestre	Hokholt	på	
Nesodden,	 og	 også	 han	 fikk	
musikalske	 barn.	 De	 ble	 en	
del	av	Dalmusikken,	og	spilte	
både	 på	 Nesodden,	 i	 Frogn	
og	 andre	 steder,	 i	 siste	 halv-
del	 av	 1800-tallet	 og	 innpå	
1900-tallet.	 olaus	 selv	 spilte	
helst	fele,	men	også	cello	og	
fløyte,	ved	siden	at	han	kom-

ponerte.	også	barna	var	allsi-
dige.	August	spilte	både	cello	
og	fele,	men	helst	cello.	Hans	
spilte	 mest	 cello,	 Karl	 spilte	
fele,	 både	 1.	 og	 2.	 stemme.	
søsteren	Hilda	spilte	cello.

allsidig kValitet

Det	er	tydelig	at	disse	musikan-
tene	 var	 allsidige,	 og	 kunne	
bytte	roller	i	ensemblet.	under	
et	 dobbeltbryllup	 på	 svestad	
da	 Dalmusikken	 spilte	 opp,	
mente	 gjestene	 at	 dette	 var	
«fullt	på	høyde	med	det	beste	
vi	 har	 i	 kristiania».	 Brødrene	
karl	 og	 Hans	 Hokholt	 spilte	
også	for	seg	selv,	og	ble	ofte	
kalt	Hokholtkara.

På	 søndre	 gjøfjell	 bodde	
brødrene	 Even og Karl 
Amundsen,	som	var	aktive	på	
midten	 og	 i	 siste	 halvdel	 av	
1800-tallet.	 Vi	 vet	 ikke	 mye	
om	dem,	bortsatt	fra	at	begge	
spilte	fele,	og	skal	ha	 lært	av	
en	 svensk	 grøftegraver	 som	

Litt om musikerNe
ole Hansen Dal: Født 
1803 i Trysil. Ble med 

oberstløintnant Ingier hjem 
til Ljan. Gift med Ingiers 

stuepike Abigal Thorsdatter. 
Kjøpte vestre Dal i Frogn.
olaus olsen Hokholt: 

født 1834 og død 1917 på 
Vest Hokholt. Gift med Julie 
Abrahamsdatter 1839–1917

August oluf Hokholt: 
1867–1939, gift med 

Anette Sofie Agnor født 
1871–1955

Hans martinius Hokholt: 
født 1871

karl thorvald olsen 
Hokholt: født 1877
even Amundsen: 

1828–1905. Gårdbruker på 
Søndre Gjøfjeld

karl Amundsen:  
1855–1883 

Jens Nilsen Aaslund: 
1855–1947

Julie og Olaus Hokholt 
med sønnene Hans, 

August og Karl (f.v.) og 
døtrene Atalie (t.v.) og 

Hilda (t.h.).
 Hilda som giftet seg med 
Markus Løes spilte cello i 
yngre dager og spinett i 

eldre dager.

kom	til	gjøfjell.	Begge	var	notekyndige,	og	de	
var	utvilsomt	dyktige.	karl	måtte	en	gang	stille	
opp	som	vikarmusiker	på	en	fest	i	kristiania,	
og	fikk	glimrende	skussmål	av	de	andre	musi-
kerne.	 Brødrenes	 spilling	 ble	 tydeligvis	 ikke	
like	verdsatt	hjemme	på	gården.	Da	de	døde	
ble	notene	de	etterlot	seg	brent	...	

En	 annen	 interessant	 musikant	 var	 Jens 
Nilsen Aaslund,	som	vokste	opp	i	oppegård,	
og	flyttet	til	Nesodden	rundt	forrige	århundre-
skifte.	Han	var	en	allsidig	kar	som	både	trak-
terte	 fela	 og	 kunne	 forskjellige	 sanger,	 som	
skillingsviser,	studentsanger	og	Bellmann-viser.	
Han	spilte	både	i	ensembler	og	solo,	og	reiste	
rundt	 på	 bygdeball	 i	 Follobygdene	 og	 aker.	
Det	blir	fortalt	at	han	ble	oppfordret	til	å	spille	
inn	 repertoaret	 sitt,	 samt	 å	 spille	 i	 radioen,	
men	han	avslo	begge	deler.	

storgardsmusikk

Felles	 for	 disse	 nesoddmusikantene	 er	 at	
de	 kunne	 noter,	 men	 at	 de	 også	 behersket	
gehørspill.	 Dalmusikken	 brukte	 ofte	 et	 par	
feler	og	cello,	og	kanske	bratsj,	fløyte	eller	et	
annet	instrument	i	tillegg,	avhengig	av	størrel-
sen	på	 arrangementet.	 slike	 små	 ensembler	
var	 vanlige	 på	1800-tallet	 innenfor	 det	 som	
ofte	 kalles	 storgardsmusikk	 på	 Østlandet.	
Dette	var	mer	eller	mindre	komponert	musikk	
med	tradisjonelle	innslag,	spilt	av	en	blanding	
av	skolerte	og	uskolerte	musikanter,	sannsyn-
ligvis	spilt	både	med	og	uten	noter.

Det	 bevarte	 notematerialet	 viser	 at	
Dalmusikken	 spilte	 et	 repertoar	 som	 ligger	
nært	opp	til	annen	storgardsmusikk,	uten	at	
det	er	snakk	om	en	blåkopi.	Erling	strand	fikk	
den	kjente	musikkforskeren	o.M.sandvik	til	å	
se	gjennom	materialet.	sandvig	klarte	ikke	å	
finne	noen	klare	paralleller	mellom	de	melodi-
ene	han	fikk	se	og	melodier	fra	andre	steder	
eller	bygder.	Han	konkluderte	med	at	materia-
let	har	et	originalt	preg,	og	representerer	noe	
spesielt	som	hører	Follo	til.

kilder: 
follominne 1960–61, 1962–63, 1967–68.
astrid løes hokholt og harald lorentzen

Fotografiet er utlånt av A
strid løes H

okholt


