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Det er fint om det du vil  
bidra med leveres på epost

Forsiden 
viser det nye styret i 
Nesodden velforbund.
Bak fra venstre står 
Thomas Hartung, Per 
Otto Svendsen, Odd-
Petter Fylling, Tony 
Sheehan og Freddie 
Røed. På rekka foran 
ses Ida Grjotheim, Eva 
Jantunen, Ellen Larsen og 
Merete Halvari Rinde.
Foto: Jorun Møller

Nesodden var godt representert da Norges 
Velforbund avholdt sitt årsmøte i dagene 
27.–29. april i Tromsø. I tillegg til represen-

tantene fra Nesodden møtte Anne-Marie Sommerlyst 
som representanter fra Norges Velforbund. 

Møtet startet med en omvisning i Tromsø by. 
Det var mange saker på sakskartet, blant annet omor-

ganisering av Norges Velforbund. Dette skulle innebære 
at fylkeskontaktene skulle utgå og at  styret skulle få 
utvidede fullmakter. Etter mye diskusjon frem og tilbake 

ble det enighet om at fylkeskontaktene fortsatt skulle 
eksistere, og organisasjonen skulle fungere som tidligere. 
Saken ville komme opp igjen på neste årsmøte. Som fyl-
keskontakt for Akershus ble Eva Jantunen valgt.

Knut Wågsås og Thomas Hartung ble valgt inn i mil-
jøkomiteen i forbundet. 

Foredragsholder var i år Rune Haaland, som tok for 
seg miljø og miljøskader. Blant annet snakket han om 
CO2, skader på fugler og dyr og deponi. Det er planlagt 
27 deponier langs kysten vår. 

a
lle foto: Eva Jantunen

Norges velForbuNds 
årsMøte i trøMsø

Over: 
Nesodden Velforbunds 
Pål Moe, Eva Jantunen 
og Merete Rinde var på 
årsmøte i Tromsø.

I midten: 
Thomas Hartung og 
Knut Waagsaas holder 
sitt innlegg om dyp-
vannsdeoniet

Under: Tromsø
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Foto: a
nnTuri Ford

Denne gangen vil jeg ta for meg valget til høs-
ten. Ikke for å drive valgkamp, men for å for-
telle om Nesoddens nye ordning med direkte 

valg av ordfører.
Temaet angår dermed ikke alle leserne, ettersom 

mange av dere ikke stemmer på Nesodden. Jeg tar 
sjansen likevel, fordi det er viktig med informasjon om 
ordningen i god tid. Og selv om dere fritidsbeboere 
ikke kan være med og velge, kan ordførervalget være av 
interesse likevel Dere er jo på mange vis nesoddinger, 
dere også.

Kommunestyret har altså bestemt at Nesodden 
skal ha direkte valg av ordfører. Jeg synes det er både 
spennende og bra. Det har vært mye hestehandel og 
stridigheter rundt ordførervalgene tidligere. 

Den vanlige ordningen, som vi har hatt frem til nå, 
er at kommunestyret velger ordfører. Ettersom det 
egentlig ikke finnes klare og faste flertalls- og mindre-
tallskonstellasjoner på Nesodden, har dette skapt flere 
slags mer og mindre merkverdige allianser.

I forrige periode ble Aps kandidat valgt til ord-
fører med støtte fra Frp og Høyre. Selv er jeg valgt 
med støtte av Høyre, KrF, Miljøpartiet de Grønne, 
RV og Venstres 10 stemmer, foruten de åtte fra mitt 
eget parti SV. Jeg fikk ikke støtte fra Ap og Frp, som 
stemte på sine egne kandidater.

Denne gangen skal velgerne selv avgjøre hvem som 
skal bli ordfører. Men hvordan foregår det?

I tillegg til å stemme på parti, slik som vi pleier, 
kan alle også stemme på ordfører. Det er egne rosa (!) 
stemmesedler for dette, der alle kandidatenes navn og 
partitilknytning står oppført.

Ordførervalget foregår som et såkalt «preferanse-
valg». Det betyr at man kan sette to kryss i avkrys-
ningsfeltet: Ett kryss i første kolonne på den man 
helst vil ha som ordfører, og ett kryss i neste kolonne 

for den man kan tenke seg som alternativ dersom den 
man helst ønsker ikke når opp. Dette skal gå tydelig 
frem av stemmeseddelen.

Dette systemet brukes blant annet for å velge 
borgermester i London og flere andre engelske byer. 
Hensikten er å unngå to valgomganger. Det virker slik:

Vi tenker oss at det er fire kandidater: A, B, C og 
D. Dersom én får rent flertall, er vedkommende valgt. 
Men det er jo lite sannsynlig. I opptellingen plukker 
man først ut de to som har flest førstestemmer. La 
oss si at det er A og B. Nå går disse to videre til en ny 
opptelling. Nå legger man til andrestemmene til alle 
de velgerne som hadde en av de andre kandidatene 
som førstevalg, altså de som helst ville kandidat C 
eller D –  dvs de som ikke nådde frem i første opptel-
ling. Den av A og B som nå har flest stemmer totalt, 
er valgt.

Dette systemet sikrer at alle kan gi sin førstestemme 
til den de helst ønsker, uten å måtte tenke taktisk på 
hvilken sjanse denne kandidaten har til å bli valgt.

Direktevalget gjelder bare ordføreren. 
Varaordføreren, alle komitéledere og representanter til 
råd og utvalg blir valgt på vanlig måte av det nye kom-
munestyret.

Det er åtte kandidater på Nesodden, så her bør det 
være noen for enhver smak. Og man kan selvfølgelig 
stemme på ordfører helt uavhengig av hvilket parti 
man stemmer på.

Kommunen vil sørge for informasjon både på nett-
siden www.nesodden.kommune.no og på andre måter. 
Dermed gjenstår bare å ønske godt valg – denne gan-
gen altså både partivalg og ordførervalg!

Vennlig hilsen
Christian H. Holm

Ordfører

W

styret i nesodden VelForbund 2007–2008

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

Merete Halvari Rinde 
Hovdens vei 7 

1450 Nesoddtangen 
tlf: 66 91 10 00 

mobil: 911 46 134 
epost: merete-halvari.rinde@

telenor.com

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

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

 epost: pos@uqp.no

Ellen Larsen
Blåbærstien 35 B

1450 Nesoddtangen
tlf: 959 40 266

epost: elllen@fuoslo.no

Thomas Hartung, 
Trollveien 65 

1450 Nesoddtangen
mobil 957 60 099 

 epost: 69.thomas@gmail.com

Ida Grjotheim 
Granåsveien 12 
1458 Fjellstrand
tlf: 674 17 067  
og 944 00 504

epost: ida@grjotheim.no

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
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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 fin sommer!

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.



HuSk!
Strøsandkassekart må sendes  
inn hvert år før 1. august.  
gå derfor en runde og sjekk at alle kassene er der 
de er oppført på kartet og at de er iorden. det 
kan være at det er kjøpt nye kasser. kasser kan 
være flyttet eller ødelagt. kasser som er fulle av 
sand, skal strykes på kartet. det koster penger at 
operatører kjører til kasser som er ødelagt eller er 
fulle av sand. Ved korrekte kart betaler dere bare 
for de kassene som blir fylt opp. Bestilling av nye 
strøsandkasser må sendes inn i god tid før høsten. 

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. 

G
N

r
 2

 •
 J

u
N

i 
20

07

�

notiser

Savner du velaviSen  
i din poSTkaSSe?

ring FOllO dISTrIBuSJONSErVIcE  
66 91 07 54/915 56 964

dersom du 
m a n g l e r 
Fellesvelets 

avis nr 1 i din 
samling, kan det 
komme av at du 
bor utenbys og har et høyt postnummer. 
Vi har hatt problemer med opplaget. 
Nå har vi imidlertid fått inn flere aviser. 
Dermed kan du sende en epost eller 
ta en telefon til Velforbundet om du 
vil ha et eksemplar. Se kontaktinforma
sjon side 2.

fikk du 
ikke forrige 

VelaVis?
Vi har gjengitt mange sanger fra Nesodden 
her i velavisen. Fra karin Wiger på Hellvik 
har vi nå fått en sang hun selv skrev til 
HellvikHellvikskogs kloakklags 15årsjubi
leum 14. mars 1987. den lyder slik:

kloakklagsang
Melodi: «Tømmerhoggervise» (der skulle vi ha vøri ka’l)
Vi samlet er på Per’s i kveld / vi feire skal et lag som stort sett har 
beskjefta seg med møkk av alle slag / Ja laget skal vi feire nå, det 
er jo 15 år / Ja dette skal vi feire nå, på det vi tar en SKÅL
Hva ville Hellvik vært idag foruten laget vårt/ Den samme gamle 
gode plass med mange utedass / Den tid vi ei vil ha igjen, det kan 
du stole på / For utedassens endelikt for den vi tar en SKÅL
Ja mye rart det har det vært, men moro var det lell / og de som 
starta Iaget de skal hedres her ikveld / Ja dere vil vi feire nå, de 
fortjener vår honnør / Ja «dissa» skal vi feire nå, for dem vi tar en 
SKÅL
Men jamen har det kosta flesk, og kjeft det har vi fått / men «kre-
men» i kommunen de har støtta oss så godt / En takk for det det 
skal de ha, det kan de stole på / Ja «kremen» skal vi feire nå, for 
dem vi tar en SKÅL.
Ja, Hellvik det er stedet det er der det foregår / der suser det i 
rørene, og vi kan dra i snor / Tenk alle de som ei bor der, hva de 
forsake må / Ja, Hellvik er vårt Paradis, vi skåler til dets pris.
Så syng nå kjære gjester, vi skal hygge oss i kveld / vi spise litt 
og drikke skal i mange timer til / Så hjertelig velkommen vær, til 
denne festen vår / På det vi tar en real og heidundrende S K Å L.

etterlysning
Fra Bjørn Thorsen på Fjellstrand kommer følgende etterlysning. 
Han skriver:

«da jeg var omtrent tre–fire år (jeg er 1934modell) var jeg med 
mine foreldre på stor fest på Nyborgjordet på Fjellstrand. det må 
kanskje ha vært sankthans? det var musikk og dans, opptreden 
og sang. Jeg husker godt at en av linjene i sangen lød: ‹dans for 
Fjellstrands ære› og at melodien gikk på ‹Hvor er min kone›. dette 
kan kanskje ha vært den første Fjellstrandsangen? kan noen av 
de eldre huske noe mer?» undrer Thorsen.

Meld fra oM sanger
I tilfelle du husker Bjørn Thorsens sang, setter Velavisens sangre
daksjon stor pris på en henvendelse.

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

Send dem til velavisen så kan de ble en del av et mulig 
nesoddsanghefte? 

Send det i tilfelle til Fellesvelets Avis i posten (ved Ann-Turi 
Ford, Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand) eller som epost (ford@
powertech.no) 

Mer oM 
nesodd-
sanger

Savner du velaviSen  
i din poSTkaSSe?

ring FOllO dISTrIBuSJONSErVIcE  
66 91 07 54/915 56 964

Savner du velaviSen  
i din poSTkaSSe?

ring FOllO dISTrIBuSJONSErVIcE  
66 91 07 54/915 56 964

B i r t h e 
Margrethe 
H o l m s e n 
og flere 
ønsker nå gjøre en felles innsats mot sneglene. 

de oppfordrer hageeiere til å ta en runde i 
hagen hver kveld, samle snegler, strø salt på 
og kaste eller grave ned. En mailkampanje mot 
sneglene er i gang blant velfolk. Holmsen ber oss 
huske sneglene utenfor tomten.

Mange advarer imidlertid mot salt som ska
der hagen, og råder i stedet til klipping.

Birthe Holmsen formidler også følgende litt 
ekle tips: del sneglen i to og bruk den som 
lokkemat for andre snegler, som du deretter 
tar livet av. 

iberiasnegle-
dugnad
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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

�

478 82 010

din  
lokale 

elektriker 

miljøvennlig maskinarbeid
e. samuelsen, 
lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand
Tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696

Mineralvann
til fabrikkpris

anleggsgarTner • HagesenTer

Frukt 
grønnsaker

Blomster

nesodden TorgHandel
1458 Fjellstrand • tlF. 66 91 80 48
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Alværntoppen 
SAmeie

48 medlemmer
Leder: Line Utvik 
tlf. 979 71 813

Alværn vel
Stiftet 26.7.1950
60 medlemmer

Ny leder: Kai Irgens
tlf. 928 00 890

Velhuset i Alværnbukta leies ut til 
foreninger og private arrangementer. 

Ring 975 10 204

Berger vel
Stiftet 21.7.1929
82 medlemmer

Leder: Trond Romstad
tlf: 66 91 22 48

Bergheim i  
SAmeie
Stiftet 1986

50 medlemmer
Leder: 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

Ny leder: Marianne 
Ellingstad

tlf. 936 34 139

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
Ny leder: Kristian Trosdahl

tlf. 66 91 32 41

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

Ny leder: Marion Thoresen
tlf. 915 93 504

SønDre 
BlåBærStien 

SAmeie
Stiftet 1986

135 medlemmer
Leder: Frode Paulsen 

tlf. 66 91 29 35

torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
25 medlemmer

Leder: Gry Skurdal  
tlf. 66 91 36 89

urSvik vel
Stiftet 23.6.1920
129 medlemmer

Leder: Knut Trond Næsje  
tlf. 22 50 68 90

øvre torvvik 
vel

Stiftet 21.11.1947
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

�

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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pOrTrETTET: Torvvik vel

Av Ann-Turi Ford

Velleder gry Skurdal og kasserer arild 
Tandberg i Torvvik vel viser Velforbundet 
rundt i sitt lille samfunn. det befarende 

forbundsstyret er i kveld representert av Merete 
H. rinde, Eva Jantunen, Jorunn Møller og 
Freddie røed.

Her bor ti familier hele året ledsaget av 15 
ferieboliger. Skurdal tilhører førstnevnte kate
gori, mens Tandberg tilhører feriefolket og bor 
her tre måneder hver sommer.

toMter fra torVet

Fra rundt 1915 da tomter ble stykket ut av kjøp
mann løes’ eiendom «Torvet», har folk holdt til 
her – altså i moderne tid. løes varehandel skapte 
også behov for ei brygge, og den kom i 1920. 

– Vi har ikke så mange oppgaver, innrømmer 
Skurdal og Tandberg. 

det er veien som får det meste av velets opp
merksomhet. En dugnad pleier de å ha hvert år 
enten på stranda eller langs veien.

det er få fastboende barn her nede nå, mest 
barnebarn.

– det er liten utskifting her. Vi har det stille og 
deilig, synes Skurdal.

et priVilegert Vel

To hundre kroner er kontingenten i Torvvik vel. 
Velet går med et lite overskudd. dersom noe 
skulle oppstå, er velledelsen innstilt på å øke 
betalingen. alle beboere er medlemmer. 

– dere er privilegerte! dette høres ut som rene 
idyllen, opplyser Eva Jantunen.

Men de har hatt ting å streve med. For eksem
pel da gamle Torvvik vei raste ut under uværet 
i 1999. 

raMMet aV naturskade

– Et par av de som bor her hadde traktorer og 
maskiner, så restaureringen startet umiddelbart, 
husker arild Tandberg. Naturskadefondet kom 
dem også til unnsetning, og veien ble i orden 
etter omtrent tre uker. 

Sine smale nesoddtypiske veier lever de tilsy
nelatende godt med på Torvvik. Men om som
meren, når mange kjører ned for å bade, oppstår 
parkeringsproblemer på brygga.

Befaring hos Torvvik vel

lettstelt luksus
Til høyre:
Torvvik vels folk viser 
representantene fra 
Nesodden Velforbund 
rundt i landskapet sitt. 
Fra venstre kasserer Arild 
Tandberg, leder Gry 
Skurdal, Velforbundets 
Merete H. Rinde, Eva 
Jantunen, Jorunn Møller 
og Freddie Røed.

Fra venstre, ovenifra og 
nedover på motsatt side:
Utsikten til den gjennom-
snittlige Torvvik-beboer 
er det ikke noe å si på. 
Denne gjengen er klar 
for befaring.

Syndere i strandsonen 
har også Torvvik sin del 
av. Slike plattinger er ikke 
god skikk.

Det lille velet fikk i fjor 
plass til hele sin sommer-
fest på denne plassen. 
Ofte har de sankthans-
fest og bål på stranda. 
Tidspunktet må imidlertid 
passe for de fleste når 
velet er såpass lite.

Her nede ved brygga 
deler veien seg i 
Torvvikvei (til venstre) 
og Gamle Torvvik vei (til 
høyre). Begge ferdsels-
årer får kommunalt stell 
vinterstid. Den gamle 
trenger ikke uventet 
mest vedlikehold.

Brygga er fra 1920 og 
ble rehabilitert av kom-
munen på slutten av 
1980-tallet. Da velbe-
farerne kom hit, satt en 
gjeng karer og fisket i 
kveldssola.

Kyststien snor seg langs  
strandlinjen på Torvvik 
og blir flittig brukt. Gry 
Skurdal forteller at den 
nå er flyttet lenger inn på 
land en viss strekning og 
nå går over hennes egen 
tomt. – Det er bare hyg-
gelig, forsikrer hun.

– Vi er en av få bryg-
ger med ordentlig skilt, 
forteller Arild Tandberg. 
Skiltet arvet de da det 
skulle fornyes oppe ved 
hovedveien.

En kommunal strand har 
velet også i sitt område. 
En periode hadde de en 
flåte. Da kom det flere 
badende. 

De er få, de har det rolig, de har super utsikt, rimelig velavgift, brygge, strand  
og kyststi. Det spørs om de får være i fred der nede i Torvvik i all evighet. 
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Nesodden Velforbund søker ny sekreta
riatsleder. Er du interessert i foreningsar
beid? kanskje Nesodden Velforbund har en 
givende jobb til deg? 

ring for ytterligere opplysninger:
Jorun Møller 66 91 72 44 / 416 18 231
Eva Jantunen 22 29 23 96 / 924 31 523

Vil du lede 
Velforbundets 
sekretariat?

11

Er din forening ført opp med riktig leder? det er viktig å 
sende alle endringer i styrets sammensetning til sekretaria
tet slik at foreningsviseren har riktige navn!

rett leder?

Har din beboerforening husket å sende oversikt til kommu
nen over hvor det finnes piggtråd i deres område? dette er 
viktig informasjon.

piggtrådinformAsjon?

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?

På de neste par sidene skal det dreie 
seg om trær i boligstrøk. La oss 
først vende oppmerksomheten mot 
de andre trærne – de som danner 
Nesoddens rundt 60.000 mål skog. 

litt mindre enn halvparten er såkalt produk
tivt skogareal og kommunen eier en drøy 
tidel av dette. røerskogen (som du kan lese 

mer om på siste side) utgjør omtrent sju prosent 
av Nesoddens skog. Her finnes den berømte 
eikeskogen.

kommunen har ansvar for 60 kilometer ski
løyper om vinteren og – når snøen er borte 
– rundt 110 kilometer stier. kommunal skogbe
styrer er Bjørn Skyrud, leder i viltnemnda heter 
ragnar lebesbye.

Et søttitalls elger vandrer omkring i disse 
skogene. Og et sted mellom 300 og 500 rådyr 
sammen med et ukjent antall rever, grevlinger, 
pinnsvin, harer og kanskje en og annen gaupe. 
Og et svært rikt fugleliv.

Flere mennesker er det plass til i skogen, sær
lig utenfor de store møtestedene som Tomåsan 
– hvor kommunen har bestemt det skal være 
hogstfri sone og et friareal for folket – og To 
gård – hvor selv barnevognene kommer fram og 
To gårds venner venter med vafler.

TANkEr Om Trær 
Bildekunstner Trude Hellesø (som har laget bildet under) har beskjeftiget 
seg med trær i sine kunstprosjekter.

Hun holder til mellom høye graner i Ellingstadåsen og er opptatt av hel
het og sammenhenger.
– Trær har vært vitner til vår historie og våre moralske dilemmaer og til vårt 
manglende menneskeverd, påpeker hun og kaller gamle trær for tidsarkiv 
og tidsvitner. 
– Hva kunne ikke trærne ha fortalt om menneskelige lidelser. arkeologien 
og historien er bakgrunn for å trenge inn i trærnes hemmeligheter. 
Forkerne kan lese sporene i tømmeret.

– I treets nervesystem, tror Hellesø, finnes iboende kunnskap. Naturlig 
og litt mystisk. Mange opplever sorg når et tre blir felt. Hva annet lever så 
lenge og blir så høyt?

– Hver generasjon må stille sine egne spørsmål og bidra til tankeprosess 
og løse opp fordommer. Så kan vi kanskje reise inn i et nytt skattkammer, til 
et fremmed land hvor kunsten og arkeologien kan møtes, undres og fore
nes i en felles historie om det å være menneske i fortid, nåtid og framtid.

TeMA: TRÆR
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Det var en skjellsettende opplevelse å sitte høyt oppe i førerhytta da brann-
bilen sneglet seg oppover de bratte bakkene til Ellingstadåsen.  Veien ser 
så annerledes ut fra førerhytta enn når du sitter i din egen lave bil. Det er 
plutselig trangt på alle kanter.  
Av Egil Houg

det hadde vært tilløp til skogbrann i utkan
ten av bebyggelsen på Ellingstadåsen i fjor, 
og styret i Ellingstadåsen Vel var orientert 

om at brannvesenet med nød og neppe kom fram 
med slokkevannet. derfor tok styret kontakt med 
Nesodden brannvesen for å få en vurdering av fram
kommeligheten. 

Brannmesteren hadde med hele vaktlaget og den 
største utrykningsbilen da han kom på besøk i mai år. 
Hans problem ble ganske lett å forstå etter å ha sett 
veiene fra passasjerplassen i førerhytta på brannbilen. 
Svære kvister hang igjen over veiene som ble ryddet 
for kvister og busker for bare et par år siden. 

– Vi trenger minst tre meter bred vei for å komme 
fram med de store bilene, forteller brannmester Ingar 
rusten. – Folk er ikke klar over at vi trenger klar bane 
fire meter over bakken! Folk legger heller ikke merke 
til hvor fort greiner vokser tre–fire meter over bakken.

grunneierne har ansVaret

det er grunneiernes ansvar å beskjære busker, hek
ker og trær som vokser langs veiene. rundturen var 
nyttig. det var det lett å se hvor vi må trå til med 
grensaks og sag. Nå kan vi gi de enkelte grunneierne 
på Ellingstadåsen konkret beskjed om hva de må 
fjerne av vegetasjon.

at veien dessuten var for smal enkelte steder, gjør 
ikke saken bedre, men det er en annen skål. 

brannVesenet koMMer gjerne på besøk

Nesodden brannvesen har nå fått en moderne bil
park. den nyeste brannbilen er bare ett år gammel. 
I Nesodden er det flere områder uten kommunalt 
trykkvann, og derfor har brannvesenet også en stor 
tankbil som frakter 12 tonn vann. Begge disse bilene 
trenger god plass både i høyde og bredde for å 
komme fram. 

En moderne brannbil er en rullende redningssen
tral som skal ha med seg mannskaper, slukkevann, 
skumbeholder, slanger, stiger. Brannvesenet foretar 
mange forskjellige slags redningsoperasjoner, ikke 
bare brannslokking. 

Særlig i de gamle hytteområdene er det mange 
av de bratte bakkene. Veiene som ble anlagt på den 
tiden ble ikke bygd for tungtrafikk. Folk kom seg 
stort sett fram til hyttene sine på en smal kjerrevei 
opp fra brygga ved fjorden. dagens bilveier følger 
ofte de gamle traseene, selv om de er utbedret 
gjennom årene, men en brannbil på Nesodden må 
ha firehjulsdrift og en kraftig maskin for å komme 
fram. 

– Vi kommer gjerne på en befaring hvis det er tvil 
om hva som må gjøres for at vi skal kunne komme 
fram, om ulykka skulle være ute, sier brannmesteren. 
det er bare å ta kontakt!

Her er det trangt. Mange 
av velveiene på Nesodden 
er ikke stort breiere enn 
kjerreveier. Utrykningsleder 
Leif Erik Bruun (t.v.) og 
brannmester Ingar Rusten 
vil gjerne samarbeide med 
vellene. – Ring, så kommer 
vi, er oppfordringen.

beskjæringshjelp på nett

du finner brannvesenets hjemmesider ved å gå 
inn på www.nesodden.kommune.no og klikke 
deg videre til brann og feiervesenet. der finner 
du mye nyttig lesning, for brannvesenet er en 
servicevirksomhet! 
Vil du bruke telefonen, er nummeret 66 96 44 44.

gleM ikke roMMet og skygge
Før du tar ned alle tomtas trær bær du huske på at du også 
trenger skygge. det grønne halvlyset under et tre er et godt 
hagerom å være i. – Tenk på hvilke sorter det er lurt å velge, 
råder arborist knut Waagsaas. – det er bedre å velge noe som 
ikke blir så høyt enn å ty til skamferende topping og beskjæ
ring. Visste du at dersom du treffer det riktige punktet når du 
fjerner en gren vil stammen reparere seg selv omslutte såret. TeM

A
: TRÆ

R

trær til besvær
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Trær kan være til glede og nytte, men 
ikke alltid. Noen ganger vokser de 
en over hodet. Da må problemet tas 
ved roten, og en profesjonell trefeller 
løsningen.
Av Trond Folckersahm

Flotte, ranke trestammer eller frodige trekroner kan 
være en pryd for enhver hage. Men hva når treet 
inntar uante dimensjoner og vokser seg stort og 

uformelig? Store grener vokser ut og blir en trussel 
for hus og bolig. løvfallet på høsten sprer seg utover. 
Takrennene fylles med rusk og rask. avløpet tettes. 
Vannet finner nye veier, kanskje inn i husets bygnings
konstruksjon med sopp, råte og kostbare utbedringer 
som konsekvens. 

Treet må bort. Og når hus, gjerder og ledninger står 
i veien slik at jobben rett og slett blir for risikabel å gi 
seg i kast med, da er løsningen en profesjonell trefeller. 
de har utstyret og ekspertisen som skal til for å fjerne 
trærne på en forsvarlig måte.

spesialister

– Pågangen av huseiere som ønsker å fjerne eller 
toppe trær på egen eller naboens eiendom er stor, 
forteller roy Svendsen i rS Partner. 

Han har spesialisert seg på trefelling, og tar gjerne 
på seg de vanskeligste og mest utfordrende oppga
vene. Stadig er han rundt på Nesodden for å løse 
problemer for fortvilte huseiere.

– det er jo ikke til å unngå at vegetasjonen vokser med 
de følger det får. Noen løser problemene selv, eller har 
noen i nabolaget som er drevne med motorsag. Men 
vi har sett mange tilfeller av at det ikke alltid går så bra. 
Ødelagte hus, gjerder eller strømkabler som blir revet av 
kan medføre både erstatningskrav og avkortning i forsi
kringsutbetaling. derfor vil det i mange tilfeller lønne seg 
å leie inn eksperter. Som også er forsikret mot eventuelle 
skader som måtte oppstå, sier Svendsen.

klatreshow

Trefellere, eller arborister, som noen av dem kaller seg, 
vil alltid ta en befaring av eiendommen før jobben 
iverksettes. da kan de vurdere hvor treet skal legges, 
hvilke hinder som er i veien, og eventuelt om det er 
aktuelt med felling i seksjoner.

– I de tilfellene er løsningen å klatre opp i treet. i sek
sjoner. da kreves erfaring. det å klatre opp i et tre og 

samtidig håndtere en motorsag er ikke noe hvem som 
helst bør begi seg ut på, understreker Svendsen.

Når trær skal felles, må først eiendommen sikres før 
arbeidet kan starte. En prosess som er virkelig spekta
kulær. Trefellere er kunstnere i sitt fag, og har samme 
forhold til trær som ekorn. de entrer trestammene i 
høyt tempo og oppviser den reneste akrobatikken for 
å få trærne ned.

– Med vår klatreteknikk kan vi felle et tre hvor som 
helst, og er ikke avhengig av tungt maskineri. Men sik
kerheten står i høysetet. Både kundens og ikke minst 
vår egen. utstyret må også være i orden. annenhver 
dag møter jeg en kollega. Vi sjekker utstyret for hve
randre. dette er noe vi er veldig strenge på, forteller 
roy Svendsen.

– Men det er mange som gjerne vil ta oppryddings
arbeidet og beholde veden. det velger de selv, sier 
Svendsen.

nabotrær

Ofte er også trær på naboeiendommen et problem. 
I noen tilfeller har saken vært igjennom en prosess i 
forkant, enten i en rettssal eller i forliksrådet før trefel
lingen kan iverksettes. 

– Naboloven sier at dersom trær som står nær-
mere naboens hus, hage, tun eller dyrket mark 
enn tredjeparten av trehøyden, kan man kreve 
disse fjernet, men det er en lang vei å gå rent 
juridisk. det er bedre å forsøke å komme fram til en 
enighet, mener Svendsen, som har opplevd både folk 
som har lenket seg til trestammen når eieren av treet 
skal fjerne det. Og at skiltet som forteller at treet er 
fredet har blitt fjernet. Og folk som har fjernet trær 
mens naboen er på ferie. 

– derfor er vi varsomme når vi påtar oss jobber, og må 
ha bekreftelse fra treets rettmessige eier i de tilfellene vi 
går inn på en naboeiendom. Vi har også undersøkelses
plikt om dette og er alltid påpasselige så vi unngår pro
blemer i etterkant. I det hele tatt er det viktig å ha kontroll 
på alle områder når et tre skal i bakken.  

T.v.: Det gjelder å ha 
redskapen i orden før 
man entrer trærne, for-
teller Roy Svendsen i RS 
Partner.
Under: Trefelling med 
motorsag mens man kla-
trer i stammen er ikke en 
oppgave for amatører

litt oM FelliNg av probleMtrær

T.v.: Bjørketrærne tok det 
meste av utsikten og ikke 
minst kveldssola.
T.h.: Det hjalp betraktelig 
på utsikten at trærne ble 
fjernet.

hVor  
gaMle  
blir  
trærne?
Furu blir høyst 
150 år. den er på 
høyden når i 100
årsalderen. 
Ei gran blir 65–80 
år maksimum 
100. 
Bjørka når høyst 
70årsalderen. 
Treet som blir eldst 
er eika. den kan 
bli opptil 1000 år.
Og det kan du 
lese mer om på 
side 24.

Foto: Trond Folckersham
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referat fra årsmøtet i Nesodden 
Velforbund 9. mai 2007

Følgende medlemmer var represen-
tert:
Solåsen Vel, Øvre Torvvik Vel, Søndre 
Blåbærstien Sameie, dalbo Vel, Bjørnelia 
Vel, Nesoddtangen Vel, Bjørnemyr Vel, 
Hasle/Fundingrudveien Vel, ursvik 
Vel, rudstrand og Presteskjær Vel og 
Solbergskogen Vel.

Følgende politikere var representert:
Ordfører christian H. Holm. Inger 
Johanne Nordberg (SV) Maj Bjørke og 
Harald Tronvik (H)

Følgende æresmedlemmer var repre-
sentert:
Berit Skybakmoen og leif rødsten.

dagsorden for årsmøtet:
1. godkjenning av innkalling
2. Årsberetning for 2006

3. regnskap 2006
4. Budsjett 2007
5. kontingent
6. Endringer i Velforbundets lover
7. leder orienterer
8. retningslinjer for styrets arbeid
9. Nesodden Velforbunds avis
10.Valg.

leder Eva Jantunen ba om ett minutts 
stillhet for å minnes tidligere  sekre
tær, redaktør og æresmedlem rolf 
Hansen.

1. godkjenning Av innkAlling

Innkallingen ble godkjent, og leder 
erklærte møtet for åpnet.

2. Årsberetning for 2006.
Nestleder Freddie røed leste årsberet
ningen, som ble godkjent.

3. regnskAp 2006
regnskapet ble godkjent med et 

underskudd på kr 51.082,–. For å 
dekke underskuddet har forbundet 
måttet bruke oppsparte avsetninger. 
Årsaken til underskuddet ligger i at vi 
fått redusert tilskudd fra kommunen 
for tredje år på rad. 

4. budsjett 2007 
Budsjettet ble godkjent med 
balanse. Vi har bakt inn drifts
tilskudd fra kommunen til  
kr. 100.000,– og 50.000,– er øremer
ket til veilys/trafikksikkerhetstiltak. 

5. kontingenten ble vedtatt uforandret 
– kr. 50,– pr. enkeltmedlem. 

6. endringer i forbundets lover

§ 4. representantskapsmøte  – her ble 
endring som følger: Skriftlig innkalling 
med dagsorden, som vedlegges årsbe
retning, revidert regnskap og budsjett, 
sendes ut senest 4 – fire – uker før 
møtet. (tidligere 6 uker før møtet)

7. leder orienterte

Til tross for underskudd var leder 
fornøyd med årets innsats. Sandkassene 
var fylt opp og byggemeldinger sendt 
til medlemmene.

Hun orienterte videre om at 
Velforbundet søker etter ressursperso
ner som vi kan dra nytte av i enkeltsa
ker. Vann og avløp har vi arbeidet med 
i denne perioden.

Videre er vårt styremedlem Thomas 
Hartung valgt  som Norges Velforbunds 
representant i miljøkomiteen. Han ble 
valgt inn sammen med vår ressursper
son  knut Wågsås. leder ble selv valgt 
inn som Norges Velforbunds kontakt i 
akershus.

Velforbundet har vært på besøk hos 
Oksval og Sjøstrand Vel

dypvannsdeponisaken har tatt mye 
ressurser i forbundet. denne saken har 
vi arbeidet med siden 2000. Norges 
Velforbund har formelt overtatt saken 
iom at de arbeider mot departemen
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tene og vi i Nesodden Velforbund 
arbeider mot kommunen. dette krev
de en omstendig søknad med støtte 
fra velforbundene rundt Oslofjorden. 
Saken ble behandlet på landstinget 
med et positivt resultat. 

Vi har fått egen hjemmeside nes
oddenvelforbund.no. Her orienterte 
styremedlem OddPetter Fylling om 
muligheter i forbindelse med denne.

Historieboken skal gjennomarbei
des sammen med Egil Houg. 

8. retningslinjer for styrets Arbeid

Styret tar for seg evalueringslisten 
fra jubileumsfesten og prioriterer 
oppgaver fra denne. I tillegg kom
mer Styrets forslag: Samferdsel, 
Veivedlikeholdsplikten, gang 
og sykkelstier, dypvannsdeponi, 
Veilys, Oppfylling av strøsandkas
ser, kyststien,  Etablering av nye 
vel/grendelag, radonundersøkelser, 
Byggemeldinger, Økonomi og 

fortsette arbeidet med Nesodden 
Velforbunds historie.

9. nesodden velforbunds Avis.
avisen går med underskudd, det viser 
seg meget vanskelig å få balanse 
for avisen. Men avisen er vårt ansikt 
utad. Problem som ble tatt opp var: 
Fritidsboere får en avis i postkassen 
sin på Nesodden og en avis i posten 
hjemme. resultatet er at vi får for få 
aviser. Flere forslag kom frem, men 
forslag om at vi skriver til fritidseierne 
med forespørsel om de vil ha avisen 
til hjemmeadressen.
I tillegg får vi ca. 20 aviser i retur for 
hvert nummer grunnet feil adresser. 

10 vAlg.
Etter årsmøtet består styret i 
Nesodden Velforbund av følgende 
medllemmer:
Freddie røed, Bomansvik Vel.
Eva Jantunen, dalbo Vel

Per Otto Svendsen, Hellvikskog Vel
Merete H. rinde, Berger Vel
Ellen larsen, Søndre Blåbærstien 
Sameie
Ida grjotheim, Ellingstadåsen Vel
Thomas Hartung, Hellvikskog Vel
OddPetter Fylling, Solbergskogen Vel
Tony Sheehan, Søndre Blåbærstien 
Sameie
Ny leder blir valgt på første styre
møte.

Årsmøtet avsluttet kl. 20.30.

Etter årsmøtet informerte de nyvalgte 
i miljøkomiteen i Norges Velforbund 
om saker som sto på deres priorite
ringsliste. dette var i første omgang 
info om klima og biologisk mangfold, 
forurensing, landskaps og vegeta
sjonsvern, energieffektivisering og 
klima.   

Referent: Jorun Møller

Fra venstre over: 
Velledere fra mange vel hadde møtt 

opp til informasjon, kaffe og kringle.
Velbevegelsens nye menn på 

miljøsaker springer ut av Nesodden 
Velforbund: Knut Waagsaas og 
Thomas Hartung. 

Waagsaas fortalte fra Norges 
Velforbunds årsmøte i Tromsø og hva 
nesoddingene oppnådde der.

Valgkomiteens Egil Houg framfør-
te sitt ærend svært underholdende.

En flott sang om hva som kan 
hende på Malmøykalven en midtsom-
mernatt sang styrets Tony Sheehan.

Under: 
Blomster ble, tradisjonen tro, raust 
delt ut: til (f.v.) Berit Skybakmoen, 
Eva Jantunen, Leif Rødsten, SVs 
Inger Johanne Nordberg, Høyres 
May Bjørke, innleggsholder Knut 
Waagsaas, Høyres Harald Tronvik og 
ordfører Christian Hintze Holm (SV).
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Nyere brukte og  
transportskadede 
hvite-varer selges 

med garanti
www.brodinservice.no

Taksering Eiendom;   verdi,

boligsalgsrapport  (veritassertifisert), 

skader, tilstand, våtromskontroll.

reklamasjonsrapporter boligkjøp.

takstmann MNtF bjarne Nordhuus

telf 90928998 takst@halmbygg.no

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

åpent man–lør 
0700–2300

kapellveien 2
1450 Nesoddtangen

ann, Marianne, Silje og christopher 

• Telefon 66 91 49 02
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Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune 
 

Edvards vei 34 (gnr 2, bnr 443) er overdradd for kr 
745.000 fra dagTerje ytterstad til Birgit ytterstad 
(30.01.2007)

Sproveien 181 (gnr 26, bnr 245) er solgt for kr 
4.850.000 fra karen Eva gulbrandsen til knut Henrik 
Melbye og Mette Eriksen (31.01.2007)

Fjordveien 89 (gnr 7, bnr 14) er overdradd fra Bjørn 
Johan Wiger til Evelyn Wiger (01.02.2007)

Brattbakken 7 (gnr 29, bnr 145) er solgt for kr 
1.750.000 fra Toril Morteng til Erik Moe og aud Margit 
kjensli (02.02.2007)

Olavs vei 58 (gnr 2, bnr 1432) er overdradd fra Thor 
gunnar Solheim til Bjørg Solheim (02.02.2007)

Seljeveien 14 (gnr 4, bnr 688) er solgt for kr 1.100.000 
fra kirsten Fjellanger til Jakob Fjellanger (05.02.2007)

gnr 9, bnr 102 er overdradd fra karin Sundseth til Erik 
larnøy (05.02.2007)

Bergerveien 57 (gnr 1, bnr 542) er solgt for kr 
3.400.000 fra knut Henrik Melbye og Mette Eriksen til 
Einar Schwenke og anette Ostrø (05.02.2007)

Blåbærstien 9 B (gnr 2, bnr 1122, seksjon 38) er solgt 
for kr 2.250.000 fra karlsen & Nordseth as til lene 
Halfdansen (05.02.2007)

Flafjellet 24 (gnr 25, bnr 236) er solgt for kr 3.250.000 
fra Thor Bjørklund og Bjørg Bjørklund til unni Sundet og 
Svein richard Nygaard (05.02.2007)

kikutveien 23 (gnr 25, bnr 40) er overdradd fra andreas 
Edvard krist Trygstad til Eva Trygstad (06.02.2007)

kikutveien 23 (gnr 25, bnr 40) er overdradd fra Eva 
Trygstad til Morten andreas Trygstad og gro Elise 
Bjarkholm (06.02.2007)

linneaveien 18 B (gnr 2, bnr 1025, seksjon 62) er solgt 
for kr 2.800.000 fra Monica Sybil gereke og Bjørn arild 
Bakken til Stein Hans Olav ringstad og kjersti lorentzen 
(06.02.2007)

Fjordveien 37 (gnr 7, bnr 90) er solgt for kr 1.400.000 
fra Jon Trana til Bård Bø grønstøl, Helene Trana, Ingrid 
Helle Trana og Inge Marius Trana (07.02.2007)

Øvreveien 79 (gnr 2, bnr 97) er overdradd fra kaare 
karhoff Siegwarth til Vibeke Siegwarth (07.02.2007) 
Overdragelsen omfatter også andel av gnr 2, bnr 576 
Overdragelsen omfatter også gnr 4, bnr 106

Bjørnemyr Terrasse 23 F (gnr 1, bnr 480, seksjon 68) er 
solgt for kr 2.040.000 fra Oddarne reiersen til r & r 
Investment as (07.02.2007)

Svestadbakken 42 (gnr 20, bnr 29) er solgt for 
kr 3.000.000 fra gudrun Beck til Tor Fagerland 
(09.02.2007)

Myråsveien 7 (gnr 27, bnr 105) er solgt for kr 
2.600.000 fra Mona Habiba Hassan Heggen og arnt 
Bjerke til Morten kristiansen og catharina Svensvik 
kristiansen (09.02.2007)

linneaveien 1 c (gnr 4, bnr 276, seksjon 50) er solgt for 
kr 2.000.000 fra Elisabeth Walmann til Stefan larsOlof 
Wallenberg og Nina cathrine grøndahl (14.02.2007)

dalåsveien 38 (gnr 28, bnr 160) er overdradd fra 
Inger christoffersen til Berit christoffersen og Jan Tore 
christoffersen (15.02.2007)

Fjellveien 7 (gnr 29, bnr 21) er solgt for kr 1.000.000 
fra Thor Åsmund lande til leikvold Maskiner as 
(16.02.2007)

rugdefaret 35 (gnr 1, bnr 891) er solgt for kr 3.525.000 
fra kjell Norderhaug til Mariann Hjelle og Jens kristian 
Haug (16.02.2007)

chr Bjønnes vei 3 (gnr 5, bnr 64) er solgt for kr 
1.500.000 fra Hennie k M Invest as til yakob cohen og 
Toril resvoll (16.02.2007)

 

gnr 5, bnr 370 er solgt for kr 1.250.000 fra Hennie k M 
Invest as til Hjalmar Vestby (19.02.2007)

andel av kløverveien 15 B (gnr 4, bnr 211, seksjon 
25) er overdradd fra Wenche kristin Sollie til Torger 
lundgaard (21.02.2007)

Skokleheia 13 (gnr 2, bnr 1537) er solgt for kr 
2.900.000 fra Per roger Wik til Per Tore dalen og Berit 
dalen (21.02.2007)

knuts vei 26 B (gnr 2, bnr 1643) er solgt for kr 
3.400.000 fra Idris georg Wakefield og astrid Stenrud 
Wakefield til Sigmund Haug og liv gjervan (21.02.2007)

Blåbærstien 33 H (gnr 2, bnr 1123, seksjon 62) er 
solgt for kr 2.180.000 fra andrew robert layfield og 
Susan Elisabeth Mottershead layfield til Ellen Benedicte 
Malthe Harnes (23.02.2007)

Jørgen Berners vei 19 (gnr 2, bnr 213) er overdradd fra 
Nanna Bjørg allum til cato allum og knut Einar allum 
(29.01.2007)

andel av Bakkegårdsveien 24 (gnr 2, bnr 1318) er over
dradd for kr 834.500 fra Sille kristin Holte til Jan roar 
Mellembakken (28.02.2007)

andel av røerveien 150 (gnr 8, bnr 17) er overdradd for 
kr 2.500.000 fra Åge rese til Trude Thorsdatter Evensen 
(01.03.2007) 
Overdragelsen omfatter også røerveien 148 (gnr 8, bnr 
22)

Midtveien 25 (gnr 29, bnr 752) er solgt for kr 
2.000.000 fra Per Thorvaldsen til Merim Hasanovic og 
lillMerete Skeime Hasanovic (01.03.2007)

andel av Fjordvangveien 84 (gnr 6, bnr 20) er over
dradd for kr 1.411.500 fra Einar Schwenke til Stephen 
Joseph Hutton og lone Maria klein (02.03.2007) 
Overdragelsen omfatter også Fjordvangveien 82 (gnr 6, 
bnr 37)

Bjørnemyr Terrasse 13 l (gnr 1, bnr 480, seksjon 23) 
er solgt for kr 2.440.000 fra lynn kristin Wandaas 
og Svend Eric Sellvang Wandaas til Mari Taraldsen og 
Torbjørn Mehus (05.03.2007)

alex Olssons vei 19 (gnr 5, bnr 95) er solgt for kr 
3.040.000 fra Marianne Skeie callaghan og ross 
Padraic callaghan til Hanne leonthin (05.03.2007)

andel av lindemannvei 21 (gnr 30, bnr 295) er over
dradd fra kirsten Inger Henøen til Elling Henøen 
(05.03.2007)

andel av lindemannvei 21 (gnr 30, bnr 295) er solgt for 
kr 1.400.000 fra Elling Henøen til Marie Beate Henøen 
(05.03.2007)

grenborgenveien 6 (gnr 20, bnr 83) er overdradd fra 
kjell Hognerud til Berit Sonja Hognerud (05.03.2007)

grenborgenveien 6 (gnr 20, bnr 83) er solgt for kr 
1.550.000 fra Berit Sonja Hognerud til lilleba cathrine 
Filstad og Tore Hopstad (05.03.2007)

Støps vei 2 (gnr 2, bnr 817) er solgt for kr 4.150.000 fra 
Trygve Bowitz til Torgeir Brune og lisbeth Solberg Brune 
(06.03.2007)

dags vei 14 (gnr 2, bnr 1655) er solgt for kr 600.000 
fra Harald Viggo rødsten til Jens Morten Søreide og Siv 
gabrielsen Søreide (06.03.2007)

Oksval Terrasse 28 a (gnr 2, bnr 1068, seksjon 85) 
er solgt for kr 2.550.000 fra Øyvind Panzer Iversen til 
Mette Berg og christian Sturla Svensen (07.03.2007)

Singers vei 7 (gnr 2, bnr 1656) er solgt for kr 600.000 
fra liv gerd albertsen til Bernt Nohr og kristin Nohr 
(07.03.2007)

kapellveien 2 (gnr 2, bnr 928) er solgt for kr 
43.000.000 fra Ica detalj as til kapellveien 2 as 
(07.03.2007) 
Salget omfatter også gnr 2, bnr 1403 
Salget omfatter også gnr 2, bnr 1407

labråteveien 17 (gnr 25, bnr 276) er solgt for kr 
3.000.000 fra Marit andersen til kjetil Walseth 
(08.03.2007)
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logisk rekkefølge. 
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Trenger du 
elekTriker?
Da bør du ringe telefon 
400 04 800!

Elinstallatør på Nesodden gjennom 90 år

Norsk natur har vært vår leverandør av   
stein og mineraler siden 1919

steinmaterialer:  
Pukk, grus sand

gjenvinningsprodukter: 
knust asFalt, knuste 

betongProdukter

asFalt

ALT på ET STED!

Fagerstrand
Åpent: Mandag–fredag 07–18 lør 09–15

Myklerudvn. 34, Fagerstrand • Tlf. 66 96 52 40
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andel av labråteveien 6 (gnr 25, bnr 305) er overdradd 
for kr 400.000 fra anita Holsten til Bjørnar Holsten 
(12.03.2007)

Jørgen Berners vei 19 (gnr 2, bnr 213) er overdradd fra 
Nanna Bjørg allum til cato allum og knut Einar allum 
(29.01.2007)

andel av Bakkegårdsveien 24 (gnr 2, bnr 1318) er over
dradd for kr 834.500 fra Sille kristin Holte til Jan roar 
Mellembakken (28.02.2007)

andel av røerveien 150 (gnr 8, bnr 17) er overdradd for 
kr 2.500.000 fra Åge rese til Trude Thorsdatter Evensen 
(01.03.2007) 
Overdragelsen omfatter også røerveien 148 (gnr 8, bnr 
22)

Midtveien 25 (gnr 29, bnr 752) er solgt for kr 
2.000.000 fra Per Thorvaldsen til Merim Hasanovic og 
lillMerete Skeime Hasanovic (01.03.2007)

andel av Fjordvangveien 84 (gnr 6, bnr 20) er over
dradd for kr 1.411.500 fra Einar Schwenke til Stephen 
Joseph Hutton og lone Maria klein (02.03.2007) 
Overdragelsen omfatter også Fjordvangveien 82 (gnr 6, 
bnr 37)

Bjørnemyr Terrasse 13 l (gnr 1, bnr 480, seksjon 23) 
er solgt for kr 2.440.000 fra lynn kristin Wandaas 
og Svend Eric Sellvang Wandaas til Mari Taraldsen og 
Torbjørn Mehus (05.03.2007)

alex Olssons vei 19 (gnr 5, bnr 95) er solgt for kr 
3.040.000 fra Marianne Skeie callaghan og ross 
Padraic callaghan til Hanne leonthin (05.03.2007)

andel av lindemannvei 21 (gnr 30, bnr 295) er over
dradd fra kirsten Inger Henøen til Elling Henøen 
(05.03.2007)

andel av lindemannvei 21 (gnr 30, bnr 295) er solgt for 
kr 1.400.000 fra Elling Henøen til Marie Beate Henøen 
(05.03.2007)

grenborgenveien 6 (gnr 20, bnr 83) er overdradd fra 
kjell Hognerud til Berit Sonja Hognerud (05.03.2007)

grenborgenveien 6 (gnr 20, bnr 83) er solgt for kr 
1.550.000 fra Berit Sonja Hognerud til lilleba cathrine 
Filstad og Tore Hopstad (05.03.2007)

Støps vei 2 (gnr 2, bnr 817) er solgt for kr 4.150.000 fra 
Trygve Bowitz til Torgeir Brune og lisbeth Solberg Brune 
(06.03.2007)

dags vei 14 (gnr 2, bnr 1655) er solgt for kr 600.000 
fra Harald Viggo rødsten til Jens Morten Søreide og Siv 
gabrielsen Søreide (06.03.2007)

Oksval Terrasse 28 a (gnr 2, bnr 1068, seksjon 85) 
er solgt for kr 2.550.000 fra Øyvind Panzer Iversen til 
Mette Berg og christian Sturla Svensen (07.03.2007)

Singers vei 7 (gnr 2, bnr 1656) er solgt for kr 600.000 
fra liv gerd albertsen til Bernt Nohr og kristin Nohr 
(07.03.2007)

kapellveien 2 (gnr 2, bnr 928) er solgt for kr 
43.000.000 fra Ica detalj as til kapellveien 2 as 
(07.03.2007) 
Salget omfatter også gnr 2, bnr 1403 
Salget omfatter også gnr 2, bnr 1407

labråteveien 17 (gnr 25, bnr 276) er solgt for kr 
3.000.000 fra Marit andersen til kjetil Walseth 
(08.03.2007)

andel av labråteveien 6 (gnr 25, bnr 305) er overdradd 
for kr 400.000 fra anita Holsten til Bjørnar Holsten 
(12.03.2007)

gnr 5, bnr 175 er overdradd fra Finn Nilsen til anny 
Olaug Nilsen (15.03.2007)

gnr 5, bnr 175 er overdradd fra anny Olaug Nilsen til 
Svein Nilsen og Frank Nilsen (15.03.2007)

gnr 5, bnr 175 er overdradd fra Svein Nilsen og Frank 
Nilsen til Jorunn Engeset remøy (15.03.2007)

andel av granatveien 7 a (gnr 27, bnr 164) er over
dradd for kr 100.000 fra cato utvik til cathrine 
Østensvig dale (16.03.2007)

drøbakveien 39 (gnr 25, bnr 232) er overdradd fra 
agnes Petzold til unni Margareth Petzold Myhre og 
Svein Erik Petzold (19.03.2007)

Torsbakken 4 (gnr 29, bnr 353) er solgt for kr 600.000 
fra Willy Henningsen til Even lund (19.03.2007)

Hagelundveien 32 (gnr 11, bnr 88) er solgt for kr 
280.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Wenche 
Braamann (21.03.2007)

Hellvikveien 50 (gnr 1, bnr 671) er solgt for kr 
2.900.000 fra Mette Eriksen til kristine Jøssang og 
asbjørn reglund Thorsen (21.03.2007)

lise Maries vei 5 (gnr 6, bnr 106) er solgt for kr 
2.860.000 fra karine Finne til gry Helene Storsve 
Hundsnes og Henrik Hundsnes (22.03.2007)

Flafjellet 6 (gnr 25, bnr 519) er solgt for kr 816.000 fra 
karl Håkon grimnes og Ellinor Smebøl grimnes til Petter 
grimnes og annette cecilie grimnes (22.03.2007)

gnr 4, bnr 208 er overdradd fra Odd Svarverud til anni 
Svarverud (23.03.2007)

gnr 4, bnr 208 er overdradd for kr 50.000 fra anni 
Svarverud til unn Svarverud (23.03.2007)

Blåbærstien 34 c (gnr 2, bnr 1123, seksjon 93) er solgt 
for kr 2.600.000 fra Øystein Olaf ruud og Marianne 
Edvardsen til Olav antonio Blaich og Ingerid Elgesem 
Bjelland (23.03.2007)

Øvre utsiktsvei 8 (gnr 4, bnr 219) er solgt for kr 
5.100.000 fra christian carl gerhard Stafseth lund 
og Patricia cooper Stafseth til kari Stokkeland og geir 
Holen (23.03.2007)

gnr 2, bnr 1609 er solgt for kr 450.000 fra Inga Marie 
gurung til ErumBatool raja Naeem akbar og Naeem 
akbar (23.03.2007)

Blomsterveien 2 B (gnr 4, bnr 276, seksjon 40) er solgt 
for kr 2.750.000 fra Tordis Forsland til Eivor Vestby 
Eriksen og Erik axel Thallaug (23.03.2007)

Tajbråtveien 39 (gnr 25, bnr 530) er solgt for kr 
795.000 fra arne rosendahl,Harald rosendahl,Helga 
karoline Scheidl, karin rosendahl Evensen og rosendahl 
Eiendom as til Terje Berggren og richard georg 
Heimvåg (23.03.2007)

Fredbostubben 15 (gnr 27, bnr 58) er overdradd fra 
Olaf Johannes Midtskog til Henrik Johan Midtskog 
(23.03.2007)

Skoklefald Terrasse 11 (gnr 2, bnr 654) er overdradd for 
kr 3.325.000 fra Finn løwer og lisbeth Evensen løwer 
til camilla kopperud og Benny kopperud (26.03.2007)

reineveien 73 (gnr 25, bnr 319) er solgt for kr 
1.700.000 fra Henrik Hundsnes og gry Helene Storsve 
Hundsnes til karen Margrete Økland (26.03.2007)

andel av Furuholtet 70 (gnr 23, bnr 104) er overdradd 
for kr 2.900.000 fra karen Margrete Økland til lars Tore 
Siewert (27.03.2007)

Hellvikveien 123 (gnr 1, bnr 957) er solgt for kr 
2.800.000 fra Stein Edvard Skogli til Funksjonell as 
(28.03.2007) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 123 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 1) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 123 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 2) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 125 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 3) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 125 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 4) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 127 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 5) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 127 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 6) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 129 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 7) 
Salget omfatter også andel av Hellvikveien 129 (gnr 1, 
bnr 957, seksjon 8)

Blåbærstien 30 (gnr 2, bnr 1123, seksjon 122) er solgt 
for kr 1.985.000 fra Ellen Benedicte Malthe Harnes til 
Nils Petter lang (30.03.2007)
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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

Alt i rørleggerarbeide
OBS! VI har nå utstyr  

til å stake/spyle tette rør

nesodden rørleggerservice As
Gullerudvn. 2, 1450 Nesoddtangen

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

• 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

Hos oss kan du LEIE det du trenger

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
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Sjøstrandveien 5 (gnr 2, bnr 122) er overdradd fra roy 
Magnus løken til Pål Ingebretsen løken og camilla 
Ingebretsen reimer (02.04.2007) 
Overdragelsen omfatter også  gnr 2, Bnr 93

andel av Sjøstrandveien 5 (gnr 2, bnr 122) er solgt for 
kr 2.130.000 fra Pål Ingebretsen løken til Mats gunnar 
reimer (02.04.2007) 
Salget omfatter også andel av  gnr 2, Bnr 93

andel av Blåbærstien 16 g (gnr 2, bnr 1122, seksjon 
80) er overdradd fra Bjørn Bjelland til camilla Støvring 
Øyhus (02.04.2007)

alvernlia 71 (gnr 30, bnr 230, seksjon 13) er solgt for kr 
2.850.000 fra Benny kopperud og camilla kopperud til 
Tea Maria Skattebo og andris Skattebo (03.04.2007)

Solstubben 31 (gnr 1, bnr 741) er solgt for kr 4.650.000 
fra John Myhrer til Hege Høistad og young robert John 
de (03.04.2007)

ursvikveien 10 (gnr 2, bnr 829) er overdradd for kr 
775.000 fra Jan guldvog til Nesodden kommune 
(03.04.2007)

andel av rugdefaret 37 (gnr 1, bnr 892) er solgt for kr 
550.000 fra carl Fredrik Holmsen og audun Wichmann 
til Bjørn Tjaum (03.04.2007)

andel av dalboveien 36 (gnr 28, bnr 121) er overdradd 
for kr 447.000 fra ylva lindström Segerlind til greta 
lindström og Eva lindström (03.04.2007) 
Overdragelsen omfatter også dalåsveien 24 (gnr 28, 
bnr 139)

andel av gamle Hellvikvei 65 (gnr 1, bnr 779) er 
overdradd fra ane gjengedal ruud til Stein kristian 
Hamborg (11.04.2007)

Øvreveien 79 (gnr 2, bnr 97) er solgt for kr 4.200.000 
fra Vibeke Siegwarth til christer kollsund arnesen 
(11.04.2007) 
Salget omfatter også andel av gnr 2, bnr 576 
Salget omfatter også gnr 4, bnr 106

Furuholtet 55 (gnr 23, bnr 88, seksjon 55) er solgt for 
kr 2.200.000 fra Håvard Erik Hedlo og Ingrid Solem til 
Morten lindberg og Beatrice Nikolaisen (12.04.2007)

kvartsveien 12 (gnr 27, bnr 228) er solgt for kr 
3.725.000 fra Ellen Sophia Victoria rishovd til Håvard 
Erik Hedlo og Ingrid Solem (13.04.2007)

Skoklefald Terrasse 5 (gnr 2, bnr 1033) er solgt for kr 
2.900.000 fra Eva Irene Etting Zinck til anna Hayman 
og Ian david robertson (16.04.2007)

Blåbærstien 17 c (gnr 2, bnr 1122, seksjon 93) er solgt 
for kr 2.900.000 fra karl gustav Bringaker til Sigridur 
Fanney Eggertsdottir og Tommy Hansen (16.04.2007)

Søndre Sprovei 19 (gnr 26, bnr 134) er overdradd fra 
Eivind Olsen til Petter Næss Welhaven og Terje Myrseth 
Olsen (16.04.2007)

andel av Søndre Sprovei 19 (gnr 26, bnr 134) er over
dradd fra Petter Næss Welhaven til Terje Myrseth Olsen 
(16.04.2007)

andel av Torvvikveien 44 (gnr 9, bnr 29) er solgt for 
kr 250.000 fra Bernt gustav krøvel til Joakim krøvel 
(17.04.2007) 
Salget omfatter også andel av gnr 9, bnr 33 
Salget omfatter også andel av gnr 9, bnr 38

reineveien 71 (gnr 25, bnr 318) er solgt for kr 
1.740.000 fra kjetil Walseth og Ingrid Margrethe 
Walseth til linn Thorbjørnsen og Martin Stoff 
(18.04.2007)

gnr 18, bnr 10 er solgt for kr 220.000 fra Per kristian 
Monsen til leiv Bjerve og IngerJohanne Hokholt Bjerve 
(18.04.2007)

Øvreveien 75 (gnr 2, bnr 98) er overdradd for kr 
5.000.000 fra FinnEspen arnesen til christer kollsund 
arnesen (18.04.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 222 
Overdragelsen omfatter også gnr 4, bnr 180

gnr 25, bnr 302 er solgt for kr 22.510 fra reine 
Borettslag til Nesodden kommune (18.04.2007)

gnr 25, bnr 510 er overdradd for kr 22.510 fra reine 
Borettslag til Nesodden kommune (18.04.2007)

Høybråteveien 1 (gnr 28, bnr 4) er solgt for kr 862.400 
fra karin gullerud Solberg til Terje andre Solberg 
(19.04.2007)

Solli vei 15 (gnr 25, bnr 65) er solgt for kr 1.700.000 
fra Jorunn karine Eriksen til Hans  Petter Michaelsen 
(20.04.2007)

gamle Skoklefaldvei 36 (gnr 2, bnr 1220) er solgt 
for kr 3.800.000 fra Sverre Maureid og ann karin 
Ødegaard til Sigrun Beathe glitten og Petter Syverinsen 
(20.04.2007)

alex Olssons vei 22 (gnr 5, bnr 324) er solgt for kr 
3.375.000 fra Ingvild Marielle gahre Falkenberg udahl 
og Brede udahl til James Joseph lynch og Silje Therese 
Strand lynch (20.04.2007)

Skogåsveien 49 (gnr 25, bnr 535, seksjon 5) er solgt 
for kr 1.950.000 fra Svendsen Johan E as til carlandré 
rønning (23.04.2007)

Skogåsveien 47 (gnr 25, bnr 535, seksjon 6) er solgt 
for kr 2.000.000 fra Svendsen Johan E as til andreas 
Bentsen (23.04.2007)

Skogåsveien 51 (gnr 25, bnr 535, seksjon 4) er solgt for 
kr 2.180.000 fra Svendsen Johan E as til Thomas aakre 
Fevang og laila aakre Fevang (23.04.2007)

Flateby Skogsvei 35 (gnr 6, bnr 208) er solgt for kr 
1.390.000 fra Hennie k M Invest as til Qasim Bilgrami 
og Nina Haakestad lervold (25.04.2007)

Flateby Skogsvei 42 (gnr 6, bnr 265) er solgt for kr 
1.490.000 fra Sandor antal til Bris as (25.04.2007) 
Salget omfatter også gnr 6, bnr 266

liaveien 52 (gnr 5, bnr 237) er solgt for kr 2.840.000 
fra Helge Myren til kristine Tamburstuen Myren og 
kenneth Stensrud Olsen (30.04.2007)

Vardenbakken 1 (gnr 2, bnr 476) er overdradd for 
kr 3.500.000 fra rolf Martin Jønsson til Siw Jønsson 
(30.04.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 738

Tangenveien 212 (gnr 2, bnr 810) er solgt for kr 
885.000 fra Haug Eiendomsselskap as til Follo 
Boligbyggelag (04.05.2007)

Faret 10 (gnr 2, bnr 1068, seksjon 110) er solgt for 
kr 1.800.000 fra Erik Josephson og Siren Øsebak 
Josephson til John gude Thorbjørnsen (04.05.2007)

gnr 5, bnr 355 er solgt for kr 1.000.000 fra 
Paal Jensen til kim asphaug og Silje Hølland 
(04.05.2007)

løeshagaveien 47 (gnr 10, bnr 113) er solgt for 
kr 2.950.000 fra Trine Stensen og Sigbjørn 
Nilsen til Joakim krøvel og Ingrid Mo krøvel 
(04.05.2007)

gnr 9, bnr 200 er overdradd fra Hartvig 
Skjær til Solveig Elfrida Skjær (07.05.2007)

Solstubben 11 (gnr 1, bnr 732) er 
solgt for kr 4.150.000 fra Elisabeth 
BackeHansen til Bjørn kristian rudå 
(08.05.2007)

andel av Søndre Sprovei 35 a (gnr 
26, bnr 260) er overdradd fra Sverre 
cato Berggren til kirsten Nina Berggren 
(09.05.2007)

gnr 25, bnr 484 er solgt for kr 2.000.000 
fra citadel Holding as til linstow as 
(09.05.2007)

Skogbrynet 4 (gnr 29, bnr 883) er solgt for kr 675.000 
fra karlsen & Nordseth as til line christin karlsen 
(14.05.2007)

gnr 12, bnr 17 er overdradd fra Hasle Johan (1884) til 
agnethe Hasle (14.05.2007)

gnr 12, bnr 17 er overdradd fra agnethe Hasle til 
kirsten louise Forsen og Thomas Hasle (14.05.2007)
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unngå 
engangs-
grillen!
lange, lyse kvelder ved vannet.

Hyggelig selskap og masse fritid.

sorte, brannskadde svaberg.
smeltede avfallsbøtter.

svidde gressflekker.

god sommermat trenger ikke ødelegge naturen. 
Bruk flergangsgrill, eller

velg annen deilig sommermat.  
Husk i hvert fall at naturen er  

fin og ryddig også neste  
gang du skal ut.

god sommer!

 

Trenger du hjelp Til:
RegnskapsføRing, lønningsaRbeid, utfaktuReRing m.m.?

Solveig B. hagen 
regnSkap

Autorisert regnskApsfører
medlem av naRf

Torneveien 20, 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 10 05 • Faks 66 91 07 01 • Mobil 997 41 317

Du skal ha glede av  
eiendomsmegleren din.

Blomsterveien 23, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 49 00

NESODDEN 
parabolSERVICE

TV-service
Parabol/antenneservice

Evenstuveien 15
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 46 19
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andel av gnr 12, bnr 17 er overdradd fra Thomas Hasle 
til alfhild Hasle (14.05.2007)

andel av gnr 12, bnr 17 er overdradd fra kirsten louise 
Forsen til lisa Maria knudsen (14.05.2007)

gnr 12, bnr 17 er overdradd fra alfhild Hasle og lisa 
Maria knudsen til Jeanette Skurdal og Morten Skurdal 
(14.05.2007)

ringveien 9 (gnr 1, bnr 83) er overdradd fra christian 
Ingvar doxrud til Inga christine doxrud (15.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 106 
Overdragelsen omfatter også andel av gnr 1, bnr 153

ringveien 9 (gnr 1, bnr 83) er overdradd fra Inga 
christine doxrud til grete Meinich doxrud og Inga lise 
Meinich doxrud (15.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 106 
Overdragelsen omfatter også andel av gnr 1, bnr 153

gnr 4, bnr 799 er solgt for kr 22.920 fra Nesodden 
kommune til kirsten Nylund og asbjørn Bollvåg 
(16.05.2007)

andel av Bråtedamveien 20 (gnr 26, bnr 5) er solgt 
for kr 964.000 fra arild geir krogh til geir krogh 
(21.05.2007)

Munkefaret 19 (gnr 2, bnr 1122, seksjon 118) er solgt 
for kr 1.850.000 fra Hege Høistad til Tone Maldonado 
Stenvoll (21.05.2007)

Skogveien 8 c (gnr 4, bnr 646) er solgt for kr 
2.625.000 fra Wold E Eiendom as til Torarne Ellingstad 
og Silje andrine Nordgård aspen (21.05.2007)

Solveien 12 (gnr 9, bnr 86) er solgt for kr 1.350.000 
fra geir Tveit til Siri Maria Hagen og annkristin Selbek 
(22.05.2007)

gnr 9, bnr 153 er overdradd for kr 100.000 fra 
anneHelene Tamar Fagerhaug til Ilyas Mohammad 
(22.05.2007)

andel av Nyborgbakken 55 (gnr 29, bnr 657) er over
dradd fra Johnny ruud til Berit ruud (22.05.2007)

Blåbærstien 28 (gnr 2, bnr 1123, seksjon 119) er solgt 
for kr 2.450.000 fra Tove dahlby til Mikkel Otto Meijer 
(23.05.2007)

Bjørnemyr Terrasse 21 E (gnr 1, bnr 480, seksjon 76) er 
solgt for kr 2.250.000 fra Malin gulli til yngvill Beate 
aagaard Sjøøsten og gisle lindheim Sveen (24.05.2007)

gnr 16, bnr 64 er overdradd for kr 10.000 fra 
Nesodden kommune til Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 8, bnr 47 er overdradd fra Nesodden kommune til 
Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 49

gnr 14, bnr 119 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 14, bnr 120

gnr 8, bnr 48 er overdradd fra Nesodden kommune til 
Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 11, bnr 71 er overdradd fra Nesodden kommune til 
Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 11, bnr 80

gnr 1, bnr 617 er overdradd fra Nesodden kommune til 
Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 797 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 798 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 799 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 800 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 801 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 802 
Overdragelsen omfatter også gnr 6, bnr 259 
Overdragelsen omfatter også gnr 6, bnr 260

gnr 1, bnr 614 er overdradd fra Nesodden kommune til 
Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 615 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 616

gnr 2, bnr 1402 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1404

gnr 2, bnr 1116 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1276 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1279 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1283 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1287 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1288

gnr 2, bnr 997 er overdradd fra Nesodden kommune til 
Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1416 
Overdragelsen omfatter også gnr 4, bnr 446

gnr 4, bnr 442 er overdradd fra alfhild Johansen, 
Edle Marie Thorsen og kari Johanne christophersen til 
Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 25, bnr 461 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 27, bnr 188

gnr 29, bnr 719 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 15, bnr 105 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 15, bnr 106

gnr 14, bnr 108 er overdradd fra Svein Erik kristiansen 
til Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 24, bnr 117 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 29, bnr 855 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 29, bnr 856

gnr 2, bnr 1427 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1428 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1429 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1458 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1460 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1469 
Overdragelsen omfatter også gnr 4, bnr 594

gnr 2, bnr 1405 er overdradd fra Nesodden kommune 
til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1413 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1471 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1472 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1473 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1474 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1475 
Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 1484

gnr 1, bnr 549 er overdradd fra akershus Fylke til 
Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 606 
Overdragelsen omfatter også gnr 1, bnr 791

gnr 5, bnr 269 er overdradd fra Nesodden 
kommune til Statens Vegvesen (25.05.2007)

gnr 2, bnr 1010 er overdradd fra 
Nesodden kommune til Statens Vegvesen 
(25.05.2007)

gnr 13, bnr 138 er overdradd fra 
Nesodden kommune til Statens 
Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 13, 
bnr 139

gnr 29, bnr 854 er overdradd fra 
Nesodden kommune til Statens 
Vegvesen (25.05.2007)

gnr 23, bnr 25 er overdradd fra Nesodden 
kommune til Statens Vegvesen (25.05.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 23, bnr 122 
Overdragelsen omfatter også gnr 27, bnr 206

 
Kilde: Statens kartverk
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Nesoddens eldste tre har sett generasjoner på generasjoner med nesoddfolk 
komme og gå, og var en spirende eikenøtt mens Harald Hardråde grunnla oslo.

Bildet under:
Arborist Knut 

Waagsaas har vært 
med å redde gigantei-

ka på Røer. På bildet 
ses tydelig sprekken 
som deler treet i to.

Begge foto: A
nn-Turi Ford

den veldige eika dominerer tunet på røergården 
der den ligger på ei slette midt på Nesoddens øst
side. Folkene på røer sørger godt for eika si.

Men for ikke lenge siden sprakk kjempeeika i to. 
da måtte hjelp hentes.

Et kunstferdig arrangement av wirer spennes opp 
for å holde sammen den gamles sprukne grener.

trekirurgi

arborist knut Waagsaas har vært blant dem som har 
drevet den rene kirurgiske trepleien på oldingen.

– de sterke greinene gjorde at treet ikke falt helt 
fra hverandre, forteller Waagsaas.

– greinene fungerte som støttepilarer. 
røerskogen inneholder hele 300 mål eikeskog.
Her har de drevet sine rike skoger siden 1585.

dette var det første stedet kanadagåsa ble satt ut 
i Norge. det skjedde i 1938.

skånsoM skogdrift

På røer legges stor vekt på å drive skogen på alle 
måter skånsomt. Flatehogst brukes lite, det tas 
estetiske hensyn. Ingen jakt drives i denne skogen 
og den er ikke hugget i på 150 år.

Noen steder lar de eikeskogen vokse vilt, og andre 
steder er skogbunnen ryddet så løvtrærne skal få 
lettere levekår. I noen felt har de i tillegg kvistet 
eikestammene nederst.

løvskoghold innebærer mye stell og foregår over 
lang tid. 

Hva som fungerer best vil først vise seg om rundt 
100 år. 

tuseNårseika  
på røer

Wirer er spent opp for 
å redde tusenårstreet. 
Sannsynliogvis er eika 

kommunens eldste tre.  


