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Nesodden Velforbund skal gi områdeforeningene råd i arbeidet med  
samfunns- og stedsutvikling, og er Norges Velforbunds forlengede arm 
inn i lokalmiljøet. De lokale velenes oppgaver er alt fra de nære, synlige 

tingene, som å sørge for sand i strøsandkassene, til det å se til at  
byggemeldingene følger reguleringsplanen for området.  

Alle medlemmer er forsikret i tilfelle skade under dugnad.  
Andre goder er juridisk ekspertise, spesialkompetanse på miljøområder 

(radon, bevaring av artsmangfold m.m.) og økonomisk støtte til  
strøsand og veilys. Velforbundet jobber hele tiden med nye tilbud,  

og tar gjerne imot innspill fra de lokale foreningene.

styret i NesoDDeN VelforBuND 2009–2010

Leder:

jon martin Larsen 
jonmartinlarsen@ 

gmail.com
telefon 97082384 

eLLiNgsTadåseN VeL

Nestleder:

Knut Næsje
knnaesje@online.no
telefon  90153369 

ursViK VeL

f

styremedlemmer:

Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no

telefon 93487753
soLBaKKeN VeL

søgnhild Øsvold
sognhild.ostvold@

nordea.com
telefon 92292266
sjØsTraNd VeL

Hans Petter Knudsen
s.knudsen@smartcall.no

telefon 97082384
HeLLViK VeL

Terje Larsen
terlar@live.no

telefon 92630095
HeLLViKsKog VeL

martin Tioukalias
tikalis@hotmail.com
telefon 938 19 181

eLLiNgsTadåseN VeL

Sekretariat: 
NeSoDDeN 

VelforbuND
Postboks 127 

1451 Nesoddtangen
telefon 906 71 449

epost: kontakt@ 
nesoddenvelforbund.no
bankgiro: 1720 07 06781

Utgiver:  
Nesodden 
Velforbund

Redaksjonssekretær: 
ann-Turi Ford 
Hellaveien 66 
1458 Fjellstrand 
tlf: 66 91 85 18 
ford@powertech.no

Redaksjon: 
ann-Turi Ford 
jon martin Larsen 
Knut Næsje
Grafisk formgivning:  
Ford Formgivning, 
Fjellstrand
Korrektur:  
Knudsen 
Korrektur, Tangen

Trykk: 
Flisa trykkeri, Flisa

Opplag: 
7 300 eksemplarer

Distribusjon: 
Follo distribusjon 
(tlf. 915 56 964)  
på Nesodden.  
Posten distribuerer 
utenbygds.

Annonsepriser: 
Helside – 4 300,- 
Halvside – 2 300,- 
Kvartside – 1 300,- 
1/8 side – 800,- 
rimelige årsavtaler 
Tillegg for farger.

Stoffrist nr. 3/2009:  
10. august 
det er fint om  
det du vil bidra  
med sendes med 
epost til ford@
powertech.no

viser Håvard Dahlby, 
Johannes Stensønes 
Olsen og Simon Vole-
Gundersen under en 
dugnad på Berger. På 
side 12 og 13 finner 
du en reportasje om 
det 80 år gamle velet.

Foto: Knut Næsje

ForsideN 

tøffe tiDer kreVer 
tøffe VelforeNiNger

Nesodden kommune går tøffe 
tider i møte, med befolknings-
vekst, press på infrastruktur og 
harde økonomiske prioriterin-

ger. det får konsekvenser for våre 35 velfo-
reninger og for Nesodden Velforbund. 

1. juli går fristen ut for å kommentere 
rulleringen av kommuneplanen for 2007 
til 2019. det vil si at kommunens innbyg-
gere og velforeningene inviteres til å bli 
hørt i utviklingen av kommunen de neste 
ti årene. en kommuneplan inneholder en 
samfunnsdel som blant annet tar opp livs-
kvalitet og levekår, og en arealdel som tar 
for seg blant annet utbygging og utvikling. 
Flere velforeninger vil her bli berørt av nye 
reguleringsplaner, utbyggingsplaner og 
krav til drikkevann og vannmiljø som også 
dukker opp i arbeidet med en ny hoved-
plan med høringsfrist den 14. august.

For noen velforeninger er rulleringen av 
kommuneplanen og hovedplan for drik-
kevann og vannmiljø godt nytt, fordi en 

nå har mulighet til å få offentlig vann og 
kloakk og regulering som blant annet i 
noen tilfeller kan gi bedre vern og kontroll 
av områder. For andre velforeninger kan 
planene bety store utgifter, for eksempel 
for hytteeiere i områder som må få bukt 
med forurensende kloakk. Noen velfore-
ninger vil oppleve at boligtettheten kan 
øke mye som følge av kommuneplanen. 
Vi vet at kommuneplanen er kommunens 
ledesnor, og her legger man opp til 70-100 
nye boliger hvert år. men 
enkeltvise vedtak om regu-
lering, omregulering og 
utbygging kommer gjerne 
i tillegg og kan få store 
konsekvenser. det ser vi 
hos Bjørnelia Velforening, 
som får nye naboer etter 
at kommunestyret i mai sa 
ja til at sunnaas sykehus 
får dele og selge boligtom-
ter. det har konsekvenser 

for boligmiljø, infrastruktur, skoletilbud, 
fritidstilbud og så videre. Fra flere politike-
res munn ble det lagt vekt på å la sunnaas 
få frihet, blant annet for å utvikle sykehu-
set og bevare arbeidsplasser. Kommunen 
gir millioninntekter til sunnaas og Helse 
sørøst og sitter igjen med kanskje over 
hundre flere familier som trenger kommu-
nens ytelser. skal sykehuset og helseforeta-
ket ha et ansvar for Nesoddens nye innbyg-
gere? er det riktig at sunnaas betaler for å 

tilrettelegge veier, en ny 
barnehage og sykkelstier 
til skolen?

i slike saker må poli-
tikerne svare for både 
enkeltinteresser, sine 
egne partiprogram, og det 
de vil hevde er til kom-
munens beste. det er ikke 
alltid slik at man evner å 
se helheten i dette.

Fortsetter på side 5

«Nesodden 
Velforbund har 

sammen med vel-
foreningene mulig-

heten til å løfte 
inn en uavhengig 

stemme.» 
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Kunstinstallasjonen Tre små hyt-
ter ble sommeren 2008 oppført 
i rullestenene utenfor Lista fyr 
for å sette spørsmålstegn ved 

estetikk, miljøvern og livskvalitet. Hyt-
tene ble besøkt av tusentalls mennesker, 
de sov i den ene, spiste lunsjer, feiret 
fødselsdager og overvar intimkonserter 
i den andre og satt og filosoferte og sam-
talte i den tredje. i sommer 
blir kunstprosjektet flyttet 
til Nesodden, nærmere be-
stemt til storsteilene. Kunst-
installasjonen skal stå fra 
midten av juni til 1. septem-
ber. da tas hyttene ned. 

«Hvor stor må en hytte 
være for at man kan skal 
kunne kose seg med en kopp 

kaffe på trappa?», er spørsmålet solveig 
egeland stiller seg i kunstprosjektet små 
hytter som åpnes ute på steilene 13. juni. 
egeland er utdannet arealplanlegger, og 
har tidligere jobbet som bygningsantikvar 
i Fylkeskommunen, før hun startet sitt 
eget byggeskikkfirma «skikk og Bygg».

jeg har et ønske om at hyttene skal bli 
brukt i sommer av Nesoddens innbygge-

re. Ta med deg en kurv med 
god mat og drikke og over-
natt en natt i en av hyttene 
ute på storsteilene. eller ta 
med deg venner ut og del 
dagen i og rundt hyttene. 
Vi ønsker med prosjektet å 
skape et pusterom i folks 
liv, en oase for refleksjon, 
samtale og diskusjon. Vi vil 

også tilby konserter og foredrag utover 
sommeren. 

å komme ut til steilene er som å 
komme til en annen tid. jeg faller helt til 
ro når jeg kommer ut dit. mange barn og 
unge på Nesodden har lært seg å bli glad 
i stedet gjennom sine barnehage- og sko-
lebesøk.  Lærerne på uteskolen har gjort 
en formidabel jobb i å lære både barn og 
voksne om steilene, om faunaen, dyreli-
vet og den ikke helt fjerne oljetiden. 

Velkommen til storsteilene! Velkom-
men til kunstprosjektet små hytter i 
sommer! Hjelp oss å ta vare på den 
perlen som steilene er, bruk stedet, far 
pent med planter og fugler, hold hunden 
i bånd, ta med deg søppel hjem og vel-
kommen tilbake!

Kultursjef Marit Mellem

Kommentar fra kultursjefen: 

en kopp kaffe i havgapet!

«Ta med deg 
en kurv med 
god mat og 
drikke og 
overnatt.»

i forrige utgave av velavisen tok 
jeg for meg Nesoddens helt spesi-
elle posisjon som Norges fremste 
kunstnerkommune. jeg skrev om 

hvordan nettopp dette kan være vår 
fremste ressurs i årene fremover når det 
gjelder nærings- og lokalsamfunnsutvik-
ling – på en måte som ikke går på tvers av 
bomiljøkvalitetene våre, men som tvert i 
imot styrker dem.

i mellomtiden har vi til de grader blitt 
satt på kartet som en kommune som vir-
kelig kan vise frem kunstnerisk produk-
sjon av verdensformat. så ettertrykkelig 
er det slått fast og vist frem at jeg knapt 
trenger å nevne hva det dreide seg om.

alexander rybak fortjener en hjertelig 
takk for at han stadig vekk forteller om 
sin tilhørighet til Nesodden, og om sin 
kjærlighet til hjemstedet. slik ble han på 
et blunk vår aller viktigste ambassadør.

alexanders fantastiske prestasjoner 
skyldes først og fremst hans eget unike 
talent og viljen til å arbeide hardt og mål-
rettet for å utvikle det. Vi på Nesodden 
skal neppe ta æren for det. men som et 
lokalsamfunn med ambisjoner om å være 
blant de ledende miljøene i landet når det 
gjelder nettopp kunst- og kulturproduk-
sjon, kan vi sole oss i glansen av det.

For samtidig som det er alexander selv 
som skal berømmes, er det ingen tvil 
om at nettopp Nesodden har noen helt 
spesielle kvaliteter som både tiltrekker 
seg og legger til rette 
for kunst- og kultur-
produksjon av stort 
format – og det i et 
større omfang enn 
noen andre kommu-
ner av vår størrelse 
kan vise til.

Hvorfor er det slik? 
og, hvis vi mener 
dette er viktig for 
Nesodden, hvordan 
skal vi legge til rette 
for at dette kan tas vare på og utvikles 
videre?

ett av de stedene der vi skal lete etter 
svarene på disse spørsmålene, er i kom-
muneplanarbeidet. i tiden fremover skal 
vi for alvor i gang med å utarbeide kom-
muneplanen for de neste tolv årene. Vi 
skal sette opp de langsiktige målene for 
lokalsamfunnet vårt, og vi skal lete etter 
strategiene for å utvikle oss mot disse 
målene.

jeg vil gjerne invitere Nesodden vel-
forbund og de mange velforeningene 

med på dette. denne gangen er vi nemlig 
mer ambisiøse når det gjelder å trekke 
folk aktivt med i planleggingen. der 
innbyggerne i tidligere runder har vært 

bedt om å gi innspill 
til forslag som kom-
munens fagfolk og 
politikere har utar-
beidet, ønsker vi 
nå et langt bredere 
fellesskap om selve 
arbeidet med å trek-
ke opp målene.

Vi har ikke laget 
det konkrete oppleg-
get for dette ennå, 
men det er i alle fall 

ikke tvil om at velforbundet og velfore-
ningene, med den enestående bredden 
de representerer, bør brukes aktivt.

Når jeg nå avslutningsvis ønsker alle 
en riktig god sommer, vil jeg dermed 
også ønske velkommen tilbake etter 
sommeren til felles arbeid med å trekke 
opp målene for utviklingen av det nes-
oddsamfunnet som vi er så glad i. god 
sommer til alle!

Vennlig hilsen  
Christian H. Holm, ordfører 

ord fra ordføreren: 

kommuneplanen og Alexander

«i mellomtiden har vi  
til de grader blitt satt 

på kartet som en  
kommune som  

virkelig kan vise frem 
kunstnerisk produksjon 

av verdensformat.»



4

Nr 2 
juNi
2009

A
nnonser

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT • TLF 66 91 14 22

PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland

Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen

Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg

Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen

Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche

Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell

Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold

SALG AV FERDIGRAMMER!

VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ......... 7–17
torsdag  .................................. 7–18 
Lørdag  ................................... 9–14

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

NesoddeN
tangen Nærsenter • telefon 400 05 954 Åpningstider: man–fred 9–20 Lør 9–18

Vi Fører et stort utVaLg gaVer,tapet, 
kjøkkenutstyr, Verktøy, MaLing,  
eLektroVerktøy, kjeLer, jernVare, 
hageredskap, griLLer og diVerse

alltid gode tilbud

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
fagerhoi@
online.no

TRYGG BILPLEIE
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Savner du  
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postkasse?

ring follo distribusjonsservice 
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frivillighetssentrale har fått nytt 
styre: Kari janne sjulsen er ny 
styreleder, Halfdan melhuus 
nestleder, mens marit Kvalnes, 

Hans-jørgen Christensen, magnus moen 
og Karin Lærvaag er i styret. Kari arctan-
der, else-marie græsholt og anne marie 
ottosen forlot styret. 

Nye frivillige

Fortsettelse fra side 2

Nesodden Velforbund har her sammen 
med velforeningene muligheten til å løfte 
inn en stemme som er uavhengig av par-
tipolitikk, en stemme som i en helt unik 
grad kan snakke helhet og innbyggermed-
virkning i praksis. Nesodden trenger at 
noen i større grad samler og snakker hel-
het i utviklingen av kommunen. Vi er 
også helt avhengig av å bryte gjennom 
det mange opplever som politikermuren. 
jeg ønsker at Nesodden Velforbund skal 
være et ombud for velforeningene og en 
vaktbikkje overfor lokale myndigheter på 
vegne av våre ti tusen velmedlemmer.

derfor inviterer jeg dere alle til tettere 
samarbeid. jeg ønsker at dere, fortrinns-
vis gjennom deres egne velstyrer, men 
også enkeltvis, blir med meg og resten av 
Velforbundets styre i å være tett på plan-
leggingen og avgjørelsene om Nesoddens 
framtid. Vi inviterer dere spesielt til å 
sende oss korte og lange høringssvar på 
saker som dere til enhver tid finner på 
kommunens nettsider, www.nesodden.
kommune.no. meninger om smått og 
stort kan sendes til kontakt@nesod-

denvelforbund.no eller per brev. Vi vil 
også i enda større grad inkludere dere i 
Velforbundets arbeid i blant annet styre-
møtene. jeg håper dette vil engasjere og 
glede dere.

jeg har arbeidet i 18 år med medier og 
myndighetskontakt. de første årene som 
journalist i regions- og riksaviser. de siste 
som leder av dagsavisens nyhetsredak-
sjon og mediesjef i røde Kors. i røde Kors 
arbeider jeg hver dag med å gi stemme til 
sårbare grupper i samfunnet, og avdekke, 
hindre og lindre nød. Nå er kanskje ikke 
nød det ordet vi forbinder med Nesodden, 
men det er etter min mening et poeng å 
arbeide for å forebygge nød på Nesodden; 
som i bolignød, økonomisk nød, nød i det 
lokale næringslivet og nødfølelse blant 
ungdom som ikke opplever å bli sett og 
tilgodesett. For å nevne noe.

Nesodden er i sentrum av et pressom-
råde. siden begynnelsen av 50-tallet er 
innbyggertallet steget fra 3.000 til 17.000 
i dag. det vil i 2030 være 768.000 innbyg-
gere i oslo, viser en befolkningsframskriv-
ning som oslo kommune har utarbeidet 
i fellesskap med akershus fylkeskommu-
ne. akershus fylke vil ha rundt 718.000 

innbyggere i 2030. dermed vil oslo og 
akershus ha totalt 1.486.000 innbyggere i 
2030, sammenlignet med 1.103.100 i dag. 
disse 400.000 nye menneskene trenger 
at så mange som mulig engasjerer seg i 
lokalsamfunnet. i hver kommune rundt 
Nesodden vil det sitte politikere og velfo-
reninger som må jobbe knallhardt for sine 
lokalmiljø. det er vår oppgave at Nesodden 
har sterke stemmer både innad i kommu-
nen og i fellesskapet med de andre.

derfor inviterer også Nesodden 
Velforbund, sammen med Norges 
Velforbund, Nesodden kommune og 
innbyggerinitiativet, til folkemøte om 
deponisaken i samfunnshuset onsdag 24. 
juni klokken 18.30. deponisaken er og 
blir en av kjernesakene til Velforbundet. 
derfor har vi tatt initiativ til at velmed-
lemmene og resten av innbyggerne på 
Nesodden skal få bedre, mer pålitelig og 
forutsigbar informasjon i denne saken 
som handler om vår sårbare natur, barns 
helse, mat fra havet og så mye mer.

 
med vennlig hilsen

Jon Martin Larsen
Leder/Nesodden Velforbund

Prosjektet «Små hytter» er i gang 
på Storsteila. tanken bak kunst-
installasjonene er at det ikke skal 
store hytta til for å kunne hygge 

seg med en kopp kaffe på trappa. 

overnatting koster 200 kroner natta. 
Hyttene skal ikke stå permanent, bare 

ut august. les mer om det morsomme 
prosjektet i kultursjef Marit Mellems 
spalte på side 3.

Nå kan du våkne i ei hytte på Storsteila

Bekjempelsen av iberiasneglen er 
et tilbakevendende tema her ve-
lavisen som andre steder. Her er 
noen råd for vårt felles ansvar:

• bearbeid jorden i bed og kjøkkenhage når 
det er tørt om våren. Sneglene kommer til 
overflaten og dør av sol og tørke.

• kortklipt gress og ryddig hage gir færre 
gjemmesteder.

• Dekk i bedene med singel. Skarpe kanter 
gjør livet vanskelig for sneglene.

• Steng beistene ute med et 30 cm bredt 
belte av lesket kalk eller aske.

• rak bort løv fra roser, frukttrær og bær-
busker så tidlig som mulig om våren. Her 
gjemmer de seg nemlig også. 

• Allier deg med naboen slik at de gjør det 
samme som deg.

Aller viktigst er det imidlertid å plukke 
og drepe sneglene. Husk at for hver snegle 
du kvitter deg med på forsommeren, blir du 
kvitt 400 nye snegler senere: bruk oppbløtt 
katte- eller hundefor blandet med hve-
tekli som lokkemiddel. Sneglene samles 
her i skumringen og du kan plukke opp 
mange. Ølfeller eller bananskall er også 
bra. Sneglene samler seg rundt godsakene, 
og det er bare å sanke de inn. Ferramol og 
Nemaslug virker mot unge snegler, men 
ikke mot de voksne.

Kilde: Gustav Redalen,  
fagsjef i Hageselskapet

Knekk sneglene!
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NESODDENTorghandel
FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner

sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter 

anleggsgartner

mineralvann
øl

ved
utkjøring av blomster og ved

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19

FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46

Nes.Torg-1/3 0208:Nes.Torghandel  25.02.09  09.12  Sid

Gled 
dere!

... etter mange uker med oppussing og 
total fornyelse, åpner det kjente og kjære
venteværelset dørene igjen i uke 13!
Nøyaktig dato vil bli annonsert på
Nesoddbåtene og i Amta, så følg med!

Velkommen til «Neste Båtens Venner» 
og alle andre som vil dele denne 
gleden med oss! 

E T A B L E R T  P Å  A K E R  B R Y G G E  1 9 8 6

Stranden 1 - Tlf 22 83 28 90

Hannibal, Nesodden Velavis:Layout 1  27.02.09  12.12  Side 1

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ......... 7–16
torsdag  .................................. 7–18 
Lørdag  ................................... 9–14

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

Vi hjelper 
deg med 
alle typer 
el-installasjon!

Pål Fredrik Eskil Svein
98 28 03 15 98 28 03 16 98 28 03 17

Vi hjelper 
deg med 
alle typer 
el-installasjon!

Pål Fredrik Eskil Svein
98 28 03 15 98 28 03 16 98 28 03 17

Døgnvakt 66 91 82 16

40% avslag på motor m/fjernkontroll til markiser

10%
avslag på 
solskjerming

igTeknikk AS
F 64 91 30 99Nordbyvegen 43,1406 Ski • Tlf. 64 90 30 90 • www.fobotek.no

Follo BoligTeknikk AS

Nå varmer sola igjen!
40% avslag på motor m/fjernkontroll til markiser

10%
avslag på 
solskjerming

igTeknikk AS
F 64 91 30 99Nordbyvegen 43,1406 Ski • Tlf. 64 90 30 90 • www.fobotek.no

Follo BoligTeknikk AS

Nå varmer sola igjen!
avslag på motor m/fjernkontroll  
ved kjøp av nye markiser40%

Oppussingen 
er Over

velkommen tilbake!
god sommer!



Alværntoppen 
Sameie
48 medlemmer
leder: Helga S. 
Skånland 
tlf. 66 96 03 81

Alværn vel
Stiftet 26.7.1950
60 medlemmer
leder: eldrid forsland
tlf. 951 46 910
Velhuset i Alværnbukta 
leies ut til foreninger og 
private arrangementer. 
Ring 975 10 204
www.alværnvel.no

Berger vel
Stiftet 21.7.1929
Fyller 80 år i år!

82 medlemmer
leder: Jan A. olsen

Bergheim I sameie
Stiftet 1986
50 medlemmer
leder: Jo Stensvold  
tlf. 932 06 921

Bergheim II sameie
Stiftet 1999
Fyller 10 år i år!

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: Marianne 
ellingstad
tlf. 936 34 139

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer
Ny leder: Siri Hatland
tlf. 66 91 21 76

Blylaget vel
Stiftet 1.1.1916
93 medlemmer
leder: lars grimsgaard  
tlf. 905 29 043

Bomansvik vel
Stiftet 21.6.1914
Fyller 95 år i år!

106 medlemmer
leder: bjørn g. larsen 
tlf. 466 81 192

Dalbo vel
Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer
leder: kaare Skallerud  
tlf. 915 12 333

Ellingstadåsen vel
Stiftet 23.7.1944
Fyller 65 år i år!

56 medlemmer
leder: ida grjotheim 
tlf. 944 00 504 

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
Fyller 30 år i år!

207 medlemmer
leder: John Wilson  
tlf. 66 91 90 67

Fjellstrand vel
Stiftet 5.6.1912
263 medlemmer
Ny leder: terje 
gudbrandsen  
tlf. 952 90 058
www.fjellstrand-vel.no

Fjordvangen vel
Stiftet 16.10.1923
124 medlemmer
leder: Nils Christian 
børresen
tlf. 982 21 748

Flaskebæks vel
Stiftet 3.9.1894
Fyller 115 år i år!

90 medlemmer
Ny leder: truls 
grønneberg
tlf. 66 91 13 17
www.flaskebekk.no

Hasle/Fundingrud-
veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer

leder: Morten Anker-
Nilssen
tlf. 480 02 343

Hellvikskog vel
Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer
leder: bjørn busk  
tlf. 986 30 196

Helvik vel
Stiftet 1.6.1912
134 medlemmer
leder: gaute Voigt-
Hanssen
tlf. 66 91 33 14
www.helvikvel.org

Nesoddtangen vel
Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer
leder: kari ø. Holøs 
tlf. 66 91 69 19

Nordstrand vel
Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer
kontakt: lasse 
Andresen  
tlf. 911 59 150

Oksval vel
Stiftet 18.7.1904
Fyller 105 år i år!

189 medlemmer
leder: Vivi rastum 
tlf. 66 96 01 01
www.oksval.no

Rudstrand og  
Presteskjær vel
Stiftet 13.4.1944
Fyller 65 år i år!

11 medlemmer
leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57

Sjøstrand vel
Stiftet 16.8.1917
63 medlemmer
leder: bård Hauki 
tlf. 928 50 005

Skogen Syd vel  
leder: lars kjølseth
tlf. 913 47 286 

Skogen Vest  
huseierforening
Stiftet 23.4.1987
102 medlemmer
leder: Marit f. løkholm
tlf. 920 47 479

Solbakken vel
Stiftet 14.6.1946
10 medlemmer
leder: Vigdis bryn
tlf. 66 91 90 42

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
70 medlemmer
leder: kenneth 
Pettersen 
tlf. 922 96 048

Svestad vel
Stiftet 5.7.1926
96 medlemmer
Ny leder: Marion 
thoresen
tlf. 414 35 492

Søndre Blåbærstien 
sameie
Stiftet 1986
135 medlemmer
leder: trine M. rogg 
korsvik 
tlf. 66 91 60 55
www.blabarstien.net

Torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
25 medlemmer
Ny leder: lise kristin 
Justad  
tlf. 483 58 298

Ursvik vel
Stiftet 23.6.1920
129 medlemmer
leder: knut trond 
Næsje  
tlf. 22 50 68 90

Øvre Torvvik vel
Stiftet 21.11.1947
68 medlemmer
kontakt: Mohamed C. 
el Mourabit
tlf: 66 91 46 70 

Foreningenes kontaktinform
asjon

Dette er noen av 
fordelene ved å  
være medlem 
i Nesodden 
Velforbund: 
• ansvarsforsikring
• 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  
innkjøpssamarbeid

se www.velnett.no 
for mer informasjon.

Noe på gang som 
dere kan dele med 
velavisen?
Takk til dere mange 
som ofte sender nytt 
fra vel og foreninger. 
Vi vil gjerne ha mer 
slikt stoff! Vi prøver 
å kontakte forenings-
lederne via epost 
foran hver utgivelse 
av Fellesvelets avis. 
(si ifra dersom dere 
ikke mottar epost! i de 
tilfellene der lederen 
ikke har, kan vi kan-
skje få bruke eposten 
til en annen i styret?)

forandringer?
det er svært praktisk 
dersom endringer av 
telefonnummer, leder, 
antall medlemmer og 
lignende kan meldes 
elektronisk direkte  
til kontakt@ 
nesoddenvelforbund.
no

eget nettsted?
mangler foreningens 
nettadresse i denne 
oversikten? send den 
til velavisen slik at vi 
kan gjengi den som en 
del av kontaktinfor-
masjonen, da vel.      

Nesodden Velforbunds 36 medlemsforeninger 
representerer 3 092 husstander på Nesodden
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Sommer i velet
send gjerne  

velavisen bilder  
og ord fra dugnader,  
sankthansfester og  
andre arrangement!



Folkemøte om deponiet
Nesodden Velforbund, Norges Velforbund, 

innbyggerinitiativet og Nesodden kommune 
ønsker velkommen til folkemøte om deponisaken 

med sakens involverte parter. 

oNsdag 24. juNi KLoKKeN 18.30. 
 På samFuNNsHuseT, 

møtet åpner for å stille spørsmål til partene.

i oksval vel holder de på å 
danne veilag og å oppdatere 
nettsiden sin, melder styrele-
der Vivi rastum.

På Alværn har de laget et 
flunkende nytt nettsted. se: 
alværnvel.no. ellers meldes 
det derfra at velet arrangerer 
dugnader lørdag 6. og 13. juni 

fra kl 11.00 med servering av 
pølser. Lørdag 20. juni blir 
det midtsommerfest i alværn 
med levende musikk, bål, 
bading og medbrakt grillmat. 
Leder i alværn vel, eldrid 
Forsland, reklamerer også 
for alværn velhus, som ligger 
vestvendt ved alværnstranda 
og er til utleie.

Smånytt fra velene
eva Jantunen er valgt til 
en ny periode som akershus 
fylkeskontakt og medlem av 
representantskapet.

thomas Hartung er valgt til 
leder av miljøkomiteen som 
ble skilt ut fra tidligere miljø- 
og samferdselskomiteen.

Våre folk

ønsker full giftopprydning
landsmøtet i Norges 
Velforbund mener at nasjonal 
opprydning skal ta miljøgif-
ter ut av sirkulasjon og lagre 
disse sikkert i et langsiktig 
perspektiv.

Metoder som velges må 
være de best tilgjengelige. 
Føre-var-prinsippet skal være 

styrende. Velforbundet må 
bruke sin rolle som hørings-
instans, og aktivt  være med 
og sette premisser som angår 
lokalmiljøet. 

industrivirksomhet med 
miljørettede konsekvenser, 
oppbevaring og lagring av 
farlige stoffer, eller inngrep 

med konsekvenser for øko-
system og nærmiljø, er vårt 
anliggende.

for spørsmål ta kontakt 
med Norges Velforbund 
ved thomas Hartung, 
leder av miljøkomiteen 
(957 60 699)

Norges Velforbund registre-
rer at kommunene er i ferd 
med å overlate drifts- og ved-
likeholdsansvaret for deler 
av det kommunale veinettet 
til lokale velforeninger. disse 
mener dette er et offentlig 
ansvar. i en pressemeldng etter 
forbundets landsmøte i april 
nevnes følgende eksempel:

en kommune overførte 
ansvaret for omtrent halv-
parten av de kommunale vei-
ene til lokale velforeninger. 
en konsekvens av dette er 
at den reelle kostnaden øker 
med 25 prosent. dette fordi 
en kommune som har drifts-
ansvaret får refundert mVa-
kostnadene, noe derimot 
velforeningene for tiden ikke 
får.    
NVF ønsker prinsipielt ikke 
en utvikling hvor veiansvar 
overlates til velforeningene. 
dersom velforeninger like-
vel skal overta ansvaret for 
offentlige veier, krever for-
bundet et umiddelbart fritak 
for moms på de varer og tje-
nester som kjøpes inn for å 
drifte disse veiene.

Veiansvar

– utidig med fellesarealskatt

Foreningsnotiser
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enkelte kommuner vil ilegge 
velforeninger eiendomsskatt 
når de utfører samfunnsnyt-
tig arbeid på dugnad. dette 
protesterer Norges Velforbund 
sterkt mot. enkelte kommuner 
har krevd at velforeninger som 

har ansvar for drift og vedli-
kehold av parker, friområder, 
lekeplasser, gangveier og bolig-
veier, ilegges eiendomsskatt 
for disse områdene. Forbundet 
mener det er utidig og respekt-
løst å kreve at velforeninger 

som påtar seg drifts- og ved-
likeholdsansvar for kommu-
nale kommunale oppgaver blir 
pålagt å betale eiendomsskatt. 
Nå anmoder de sentrale myn-
digheter om å foreta en opp-
rydning i lovverket.

f



478 82 010

din  
lokale 

elektriker 
ønsker sine kunder 

god sommer!
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Best pris  
raskest salg
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

www.eiendomsformidling.no
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våre gode 

annonsører
hilsen 

Fellesvelets avis
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et fullstendig referat fra års-
møtet blir gjengitt i neste 
utvgave av velavisen. Her 
er noen glimt fra møtet 
som foregikk 7. mai.  rett 

under ser du Nesodden vel-
forbunds nye styre kommen-
de periode: (f.v. bak) Hans 
Petter Knudsen, Terje Larsen 
og martin Tioukalias (f.v. 

foran) sekretær grete marie 
Belboe, Knut Næsje og leder 
jon martin Larsen. søgnhild 
Østvold og Vigdis Bryn var 
ikke til stede.

Nye koster etter årsmøtet Husk:
Årsrapporten for 2009: 
det er viktig at velforbundet 
har riktige data fra bebo-
erforeningen. skjemaet 
som ble sendt ut sammen 
med  årsmøteinnkallingen 
fylles ut og returneres så 
raskt som mulig enten på 
mail til kontakt@nesodden-
velforbund.no eller via post  
til Nesodden Velforbund, 
Postboks 127, 1451 
Nesoddtangen.

søknad om midler til vei-
lys/trafikksikringstil-
tak. Beløpet det kan søkes 
på er 50 prosent, og øverste 
grense er på kr 12.500,– pr. 
medlem/forening pr. år.
Se kontaktinformasjon på 
side 2. Spørsmål kan rettes til 
Knut Næsje på mail: knnae-
sje@online.no.

Veidekksmateriell fra 
Franzefoss skal bestilles hos 
Torstein Bakmand tlf. 66 
91 28 53 / 94 21 03 78. 
Franzefoss har gjort avtale 
med Bakmand om dette. 

Husk også:
• å sørge for synlig hus-

nummer! (Neste gang 
kan det være du som 
trenger hjelp, og av og 
til kan det være minutter 
som skiller mellom liv og 
død.) dette gjelder selv-
sagt også veinavn.

• å sende endringer i sty-
rets sammensetning 
og adresseendringer til 
sekretariatet

• alle medlemmer oppfor-
dres nå til å sende inn 
årsmelding for 2009. 
Nytt skjema for utfylling 
ligger på websiden vår: 
www.nesoddenvelforbund.no

G

Midten venstre: Æresmedlem og velforbundsveteran Karin Wiger, nytt styremedlem Terje Larsen, ordfører 
Christian Hintze Holm og avtroppende styremedlem Ida Grjotheim. Nede venstre: ordfører Christian Hintze 
Holm, avtroppende styremedlem Ellen Larsen, tidligere leder, nå nestleder Knut Næsje og avtroppende styre-
medlem Merete Halvari Rinde. Høyre spalte: Knut Næsje hadde jobben med å takke de som trådte av: (fra top-
pen) Merete Halvari Rinde, Ellen Larsen. Jorun Møller fikk en blomst som takk for god hjelp i året som har gått. 
Avtroppende styremedlem Odd Petter Fylling og Tony Sheehan fikk også blomster.

A
lle foto: A

nn-Turi Ford
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Dugnadstur i 
Berger-bygda
«Mamma, får jeg gå og jobbe nå?» Dugnadsånden lever, 
og den skal tidlig krøkes som god krok skal bli. Vi besøker 
Berger vel en solskinnslørdag under vårdugnaden på veiene.

Av Merete Halvari rinde  
og Knut Næsje

i det første krysset vi kom til lå det en 
stor haug med subbus som skulle spres 
utover.  der var man i gang med spader, 
river og trillebår.  drikke spandert av 
velet ble delt ut, og kommentarene fløy 
fritt. Neste vei hadde allerede spadd mye 
ut, og drikke ble inntatt på trappen til 
formannen, og nye innflyttere kunne 
bli kjent med «gamle» beboere. det ble 
utvekslet historier om hva som skjer i 
velet og hva man kan oppleve ved å bo 
så nær sjøen. en skarv ble observert 
mens den tok ål ute i Bunnefjorden. 
ålen hadde slynget seg rundt halsen til 
fuglen, som slapp den ned, for så å fange 
den igjen og slukte hele byttet. og to 
tamme rådyr går rundt i velet.    

formannen tok seg tid til en liten 
prat. Han var ny av året, men ikke ny i 
velet.  Han hadde vært formann på 90-
tallet også, og var nå klar for en ny økt.  
Velet holder på å lage et velkomstskriv 
som forteller litt historie om området, 
og informerer om hva velet driver med. 
de skal også gå rundt og hilse på. man 
blir  bedre kjent på den måten. etter en 
brainstorming i januar ble det bestemt 
at det gamle bladet, Berger Tidende, 
skulle utgis på nytt, med et par nummer 
i året. 

Velet har alltid vært et helårsvel, men 
har likevel sitt innslag av sommerboere.  
mange nye har flyttet inn i området de 
siste årene,  deriblant  mange barn. det 
er ikke så lett å  bli kjent med hverandre, 
da de fleste blir kjørt rundt til skoler og 
fritidsaktiviteter.  Velet vil derfor prøve 
å få til noen felles aktiviteter også på vin-
terstid. Bergerstranda er det naturlige 
samlingspunktet om sommeren, og det 
holdes selvfølgelig en strand- og brygge-
dugnad. da rakes de fire meterne for den 
uhorvelige mengden blåskjell, tang og 
tare  som har kommet drivende i løpet av 
vinteren, badeflåten settes i stand, bryg-

gehuset vedlikeholdes, og blomsterbedet 
lukes. det var en gang et stupebrett, 
men da det kom sprekker i det, måtte 
det fjernes. Noe nytt brett har ikke vært 
mulig å sette opp. eu har regler om hvor 
dypt det må være i forhold til hvor høyt 
brettet er over vannet. 

Noen båtbrygge har velet ikke, men de 
mange bøyene som ligger i vannet tyder 
på mange båter.  sankthansfeiringen 
er veldig populær, med opptil 100 del-
tagere. i fjor, da det var regnvær, kom 
det nærmere 70 deltagere. det er all-
tid en liten, uoffisiell konkurranse med 
Fjordvangen om hvem som har det bålet 
som brenner høyest og lengst. ellers er 
det tradisjon at formannen blir kastet 
på sjøen i løpet av kvelden – noe ungene 
synes er veldig morsomt. Begivenheten 
er behørig dokumentert og forvart i  eget 
fotoalbum. Her er det minner mange år 
tilbake. 

strandsonen er gjenstand for bekym-
ring. Hundremetersgrensen er satt 
i ekornveien, og alt øst for denne er 
strandsone og uregulert, med de begrens-
ninger dette medfører. 

Veier, komprimatorbil og annet er de 
tre tingene medlemsavgiften nokså jevnt 
fordeles mellom. det er omtrent 130 
husstander på Berger, hvorav rundt 85 er 
medlemmer av velet. Hovedaktiviteten 
er veivedlikehold, og da mange bor til 
Hellvikveien og Bergerveien, som begge 
er kommunale veier, mener de at de ikke 
har behov for å være medlem. mange er 
medlemmer på grunn av komprimator-
bilen som kommer hvert år. dette er et 
tilbud som blir satt stor pris på. det er 
en kjærkommen anledning til å få kastet 
gammelt skrot som ellers bare blir lig-
gende og oppta plass. 

Nettside har Berger vel også fått: www.
velnett.no/vel/akershus/nesodden/berger-
vel.aspx hvor informasjon om velet og 
hva som skjer legges det ut.  

Portrettet: B
erger vel
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Over: (f.v.) En ukent besøkende, Bjørn Vole-
Gundersen, Pål Huseby, Jan Olsen, Håvard, 
Dahlby, Bruis Gianotten, Hans Nordvold og 
Malin Stensønes jobber flittig i vei.

I midten til venstre: Jan Olsen og Bjørn 
Vole-Gundersen med den nye Berger vel-
vimpelen. 

Nede til venstre: Gro Hegland, Herdis Sletmo 
og Vincent Blouet bidrar i dugnadsarbeidet.

Til venstre: Bergerveien ender på Berger 
brygge. Her har velet bord og stoler som 
settes utover bryggeområdet. Disse kan for 
øvrig velets medlemmer låne ved behov. Til 
sankthans tilbereder store og små medbrakt 
grillmat på felles grill her. Er det meldt dårlig 
vær, blir det hengt opp en stor presenning 
utover bryggeområdet.  Nå som båten ikke 
lenger går, brukes bryggehuset i hovedsak til 
styremøter og oppbevaring av velets mate-
riell.

Alle foto: Knut Næsje
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Litt historie
• Historien til Hellviktangen begynner for alvor i 1779 da grossereren Petter 

Brandt, som eide gården skoklefald, overtok gården. den gang var det bare skog 
her nede. Han bygde et fasjonabelt sommersted og holdt selskaper for sosieteten 
fra Christiania. 

• i 1810 solgte han stedet, og det var på forskjellige eieres hender fram til konsul 
a. Hennum slo seg ned. det var han som oppførte den herskapelige bebyggelsen 
rundt 1900. 

• Bakersvennene kjøpte Helviktangen i 1924 av konsul Hennum og skulle bruke det 
som feriehjem. 

• Flyktninger fra Tsjekkoslovakia og Tyskland hadde tilflukt her på 1930-tallet. 
• i 1970-årene kom stedet over på kommunale hender. Planen var å brenne bygnin-

gene, men ildsjeler fikk berget stedet. i mange år ble det nå drevet på frivillig basis 
med vaffelsalg hver søndag og utleie.

• under mesteparten av 1990-tallet ble det holdt ukentlige søndagskonserter her. 
mellom femti og seksti gratiskonserter i året ble holdt med idealistisk innsats – et 
svært populært tiltak.

• På begynnelsen av 2000-tallet ble det åpnet for mer kommersiell drift. i dag er det 
økologisk kokk Bente Westergaard som driver stedet. Hun har fortsatt tradisjonen 
med søndag som den store dagen og tilbyr blant annet ukentlig søndagsmiddag.

H
ellviktangen
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Blomstring på 
Hellviktangen
Matkultur, hagekunst, konserter og utstillinger er hva vi fin-
ner i det mer enn 100 år gamle herskapshuset i strandkan-
ten nordøst på Nesodden – hvor velforbundet er involvert.

Av Ann-turi ford

Nesodden Velforbund har nemlig en 
liten finger med i spillet på Hellviktangen 
– i form av en representant i stiftelses-
styret. den representanten heter Karin 
marie Wiger. i stiftelsen har hun selskap 
av Kari arctander, som representerer 
kommunen, og Øystein rakkenes, som 
kommer fra folkeopplysningsrådet.

– Vi har funnet ut at det fungerer fint 
med et lite og effektivt styre, sier Kari 
arctander, som er styreleder i stiftelsen. 
Hun forklarer at de tre har hver sin 
personlige vara og at oppgaven ganske 
enkelt er å passe på Hellviktangen, for-
klarer arctander. 

en del av oppgaven er de årlige dug-
nader. Nylig var ble den ene av disse 
holdt. den bød på hagearbeid, maling, 
planting og snekring rundt herskapshu-
set ved havet. ei problematisk takrenne 
ble reparert (av fagmann) og stiftelsen 
kan nå glede seg over at råteskadene 
som treverket oppunder taket hadde 
fått nå er borte. Nødvendig snekring på 
verandaen over inngangspartiet er også 

utført, dette av en snekkerkyndig dug-
nadsarbeider.

stiftelsen berømmer kommunen ved 
Kjell jonassen (teknisk sjef) og Bjørn 
askautrud (seksjonssjef).

– de har vært veldig hjelpsomme med 
Hellviktangen. For eksempel er kloakken 
blitt lagt om via en lang, diger grøft bort 
til enden av parkeringsplassen. samtidig 
ble det drenert slik at det ikke kommer 
vann inn i anneksets kjeller. den sto 
vanligvis med vann. det skapte lukt og 
andre uhumskheter fra treverket i gul-
vet i første etasje. Nå er alt borte, sier 
arctander fornøyd.

– det ble også lagt ut jord rundt stab-
buret og ordnet med en nedfallen mur. 
dessuten ble vi enige med Kjell jonassen 
om at kommunen kunne gjøre jobber som 
stiftelsen betaler materialer til dersom de 
hadde ledig kapasitet med arbeidere.

De som deltok under dugnaden fikk 
smake Bente Westergaards deilige mat: 
det er hun som i dag driver den 100 pro-
sent økologiske kafeen til daglig. Hun 
deltok også på dugnaden. 
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Til venstre: Altmuligmann Even 
Gullaksen, kjøkkensjef Eskil Samson og 
velforbundets dame i stiftelsen Karin 
Wiger deltok under dugnaden.

Til høyre: Bente Westergård og Terje 
Larsen fra velforbundets styre bidro 
også.

Under: Jeanette Grønli fra hagefirmaet 
Solfang bidrar til de estetiske omgivel-
sene i parken blomsterbed, urtebed. 

Under til høyre: Liv Fyri, Bente 
Westergaard og Kari Arctander plantet 
flere blomster.

Alle foto: Ann-Turi Ford
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Utfører miljøvennlig 
anleggsmaskinarbeid

www.samuel-mini-prosjekt.no

REMA 1000 Nesodden
Åpningstider: 7 - 22 (20)

Hallangen gård
Telefon: 64 90 88 08 • Mobil: 906 80 793

Din lokalavis på Nesodden

www.amta.no      64 90 54 00

Har du førerkort, så har
vi utfordrende og
hyggelig jobb til deg!
Ta kontakt på tlf. 66 91 07 57.
«BUDSKAPET RETT HJEM»
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Bruk makten du har
Velforbundets nyvalgte leder, Jon Martin Larsen vil ha sterke velstemmer. 
Av Ann-turi ford

– Velforeningenes styrer kan sende 
oss innspill til ulike høringer til enhver 
tid, forsikrer Larsen. se kontaktinfo på 
side 2. Han håper beboerforeningene 
er flinke til å holde seg oppdatert på 
høringer gjennom kommunens nettside 
og dermed mater forbundsstyret med 
meninger. 

– Velforbundet kan påvirke lokale 
myndigheter og være en viktig hørings-
instans, understreker forbundslederen. 

også de som har fritidsbolig opp-
fordres til å følge med og gi sine 
innspill.

for tiden er to høringsutkast aktuelle:
rulleringen av kommuneplanen for 
2007–2019 og utkastet til hovedplan for 
drikkevann og vannmiljø. Velforbundet 
vil gjerne ha innspill til disse før 17. juni 
når det nye forbundsstyret har møte.

Jon Martin larsen påpeker velforbun-
dets mulighet til å være en stemme som 
er uavhengig av partipolitikk.

– det er en stemme som i en helt unik 
grad kan snakke helhet og innbygger-
medvirkning i praksis, sier Larsen. Han 
mener Nesodden trenger at noen i større 
grad samler og snakker om helheten i 
utviklingen av kommunen.  

– et godt forbund er et ombud for 
velforeningene og en vaktbikkje overfor 
lokale myndigheter på vegne av våre ti 
tusen velmedlemmer, sier han.

i forbindelse med hovedplanen for 
drikkevann og vannmiljø har kommunen 
holdt to informasjonsmøter for velfore-
ningene, og fler gjenstår: 16. og 17. juni 
på NiF-huset ved Bergerbanen.  

– Her legger kommunen opp til en ambi-
siøs innbyggermedvirkning, men vi må 
sikre oss at velene får reell påvirkning. 

Kommuneplanen er kommunens over-
ordnede styringsdokument og består 
av en samfunnsdel og en arealdel. 
Planperioden er 12 år, men perspektivet 
og konsekvensene er lenger. minst én 
gang i hver valgperiode vurderer kom-
munestyret kommuneplanen samlet.

medvirkning er en demokratisk rett 
som skal sikre folks innflytelse på egen 

livssituasjon og eget nærmiljø. Både 
enkeltpersoner og organisasjoner invi-
teres til å delta i planleggingen. 

Det har ikke alltid vært slik. For noen

tiår siden var en høringsprosess annerle-
des enn den er i dag. Nå kan folk i stadig 
større grad påvirke kommunens planar-
beid. dette skal vi høre mer om i neste 
utgave av Fellesvelets avis.

Slik virker en høring
Kommunens arealplanlegging følger en oppsatt mal for planarbeidet som er regulert av 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Prosessen varierer noe, avhengig av plantype. 
Mest omfattende er planprosessen når det er hele kommuneplanen som skal utarbeides 
eller revideres, mens den er noe mer oversiktlig når det gjelder en reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan for et mindre område i kommunen. 
(Punktene i fet er de hvor innbyggerne kan komme med innspill.)

• aVKLariNg og regisTreriNg: Planarbeidet starter med en avklaring i 
forhold til eksisterende planer og om det er særlige hensyn som skal ivaretas 
(for eksempel barns interesser eller om området har spesielle naturverdier eller 
kulturminner).

• ForHåNdsVarsLiNg: reguleringsplanarbeid for et område skal varsles 
gjennom annonser i avisene og eventuelt kontakt med berørte grunneiere og 
beboere. det blir satt en rimelig frist for å uttale seg.

• utArBeiDiNg AV PlANforslAg: i starten av planarbeidet skal kommu-
nen samle inn opplysninger fra alle aktuelle parter og avklare interessemotset-
ninger mellom ulike grupper i området, For dem som har interesser i området, 
er det viktig å komme med synspunkter slik at disse kan bli vurdert tidlig i 
planarbeidet. Berørte parter kan fremme alternative forslag.

• FØrsTegaNgsBeHaNdLiNg i planutvalget: dersom kommunens faste 
utvalg i plansaker godkjenner planen, blir den sendt ut til offentlig ettersyn.

• offeNtlig ettersyN: dette er betegnelsen på en høringsprosess der par-
ter som er berørt av planforslaget, får rett til å uttale seg. Planen kan legges ut 
til allment gjennomsyn.

• BearBeidiNg av planforslag: etter at høringsfristen er ute, samler kommu-
nen de innkomne uttalelsene og korrigerer planen. 

• aNdregaNgsBeHaNdLiNg i planutvalget: Hvis endringene i planforslaget 
har vært store og kontroversielle, kan utvalget vedta nytt offentlig ettersyn. 
Hvis ikke, går planen til godkjenning.

• VedTaK i kommunestyret: etter andregangsbehandling i planutvalget skal 
planforslaget behandles i formannskapet før endelig vedtak fattes i kommu-
nestyret.

• gjeNNomFØriNg av planen: Når planen er vedtatt, kan den settes ut i livet.

Nyttige nettsteder: 
www.miljolare.no/tema/demokrati

www.nesodden.kommune.no

Kilder: 
Nesodden kommune og 
Utdanningsdirektoratet 
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Hørings- og informasjons-
prosessen som for tiden 
foregår omkring kommu-
nens forslag til «Hovedplan 
for drikkevann og vannmil-
jø i Nesodden kommune», 
er en god illustrasjon på 
hvordan folk kan ha innfly-
telse.
 
På servicesenteret, biblioteket og 
på kommunens internettsider kan 
man nå bli kjent med denne planen. 
Velforeninger og privatpersoner invite-
res til å gi innspill. i juni holdes det 
flere møter om planen på NiF-huset ved 
Bergerbanen. 

onsdag 3. juni fikk Blylaget, 
solbergskogen og Flaskebekk en gjen-
nomgang fra kommunens folk om 
Nesoddens vannsituasjon og detaljene i 
forslaget til ny vannplan. 

– det var en grei orientering, synes 
leder av Blylaget vel Lars grimsgaard som 
ser fram til den videre prosessen. 

– Nå skal vi i velstyret gå gjennom 
vannplanen og se om det er noe vi rea-
gerer på. i tilfelle må vi be om en utsatt 
høringsfrist til etter velets generalfor-
samlingen, ettersom styret ikke har myn-
dighet til å komme med en slik utalelse. 
ellers er vi spent på de detaljerte planene 
som skal komme i neste omgang.

Mandag 16. juni er det ellingstadåsen, 
Nordstrand, svestad og spro sin tur, og 
dagen etter tar man for seg Bomansvik, 
Kirkevika og ursvik. Høringsfristen er 
14. august. detaljene fra fagfolkenes 
presentasjoner på NiF-huset kan stu-
deres ved å gå inn på kommunens nett-
sider.

reidun isachsen og de andre fra kom-
munen var fornøyd etter det første 
møtet på NiF-huset.

– jeg tror folk synes de fikk god infor-
masjon og at de kanskje fikk et litt annet 
syn på tingene enn de hadde før, sier 
hun og understreker viktigheten av at 
man nå må gi til kjenne sin synspunkter. 
Kommunen vil ha så mange høringsut-
talelser som mulig.

– det er ikke alt som kommer fram 
uten innspill. Her har alle mulighet for å 
komme med sitt syn, sier isachsen.

Denne første helhetlige planen for 
hele kommunen for vann og avløp har 
vært etterlengtet. det er de vanskeligste  
områdene kommunen nå har gitt seg i 
kast med. 

Planen skal ende opp med at anlegge-
ne skal være forskriftsmessige og gagne 
naturen og legge vekt på bærekraftige 
løsninger.

– jeg tror folk gjerne vil ha en ordent-
lig løsning for sitt område og at de er klar 
over at dette koster penger.

rundt 250.000 kroner ble oppgitt som 
utgift for den gjennomsnittlige hus-
stand. isachsen betegner målsettingen 

om at det meste skal være i orden innen 
2015 som ambisiøs.

Neste skritt er en detaljplan som også 
skal foregå i samarbeid med beboere,  vel 
og andre referansegrupper.

Lengst til høyre: Knut Robert Robertsen fra 
Asplan Viak forklarte om vann- og avløpsfor-
holdene på Blylaget og Solbergskogen.

Høyre: Kommunens Reidun Isachsen for-
klarte om Nesoddens vannsituasjon.

Under: Rundt 30 mennesker hadde møtt opp 
på NIF-huset for å høre hva vannplanen ville 
innebære for dem. Knut Robert Robertsen fra 
Asplan Viak, kommunens Reidun Isachsen, 
Anne Charlotte Elgåfoss og plan- og byg-
ningssjef Kari Myhre Hellem forklarte.

Vel og folk medvirker til ny vannplan
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Steinmaterialer, pukk og grus
Vi leverer til entreprenører, industri, 

byggelag og private i hele Follo.

Franzefoss Pukk AS

Avd. Vinterbro
Telefon: 64976911

Avd. Nesodden
Telefon: 66918728

Trygg Handel!

Vi har utstyr til å stake og spyle og kamera til tette rør. 
installering aV renseanlegg til Vann

m0bil: 907 21 027
mail: runar@online.no

VI INSTALLERER VANNMÅLER FOR DEG!!
MOB: 907 21 027 MAIL: RUNLAUR@ONLINE.NO

ALT I RØRLEGGERARBEIDE.
SMÅ OG STORE OPPDRAG.

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

Autorisert regnskApsfører
medlem av naRf

Solveig B. hagen regnskap
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand

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

Bruk  
våre gode 

annonsører
hilsen 

Fellesvelets avis
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Hellvikveien 125 
(gnr 1, bnr 957, 
seksjon 3) er solgt 
for kr 2.507.000 
fra funksjonell as 
til torstein osborg 
og Anneke osborg 
(19.02.2009)

Alværnlia 43 (gnr 
30, bnr 230, seksjon 
27) er solgt for kr 
2.150.000 fra bjørn 
kristian rudå til 
kristine Næss og 
Christopher Hauger-
ud (19.02.2009)

gnr 2, bnr 1675 er 
overdradd for kr 
200.000 fra Mette 
Marie Nesset til 
Yvonne krøger 
(23.02.2009)

Seljeveien 3 (gnr 
4, bnr 704, seksjon 
1) er solgt for kr 
1.700.000 fra liv 
tonje Myrvold til 
Claudio Marcelo 
olivares Diaz 
(23.02.2009)

Andel av Alværnve-
ien 20 (gnr 30, bnr 
228) er overdradd 
for kr 1.657.000 
fra liv olaug fedje 
til Charles Nilsen 
(23.02.2009)

Andel av linneaveien 
24 e (gnr 2, bnr 
1025, seksjon 35) 
er overdradd for kr 
1.500.000 fra Paal 
erik Strande olsen 
til odd bengt Jervan 
Håker (24.02.2009)

Andel av edvards 
vei 43 (gnr 2, bnr 
549) er overdradd 
fra Sigurd ingar 
Mustorp til Marit 
elisabeth tungland 
(26.02.2009)

Andel av birkeveien 
7 (gnr 5, bnr 76) 
er overdradd fra 
karen østgaard til 
Henning Johansson 
(26.02.2009)

Willy Thoresens vei 
25 (gnr 5, bnr 288) 
er overdradd fra ove 
Håvard Henriksen 
til Per Henriksen 
(27.02.2009)

Willy Thoresens vei 
27 (gnr 5, bnr 50) 
er overdradd fra ove 
Håvard Henriksen til 
Mette Henriksen og 
runa kristoffersen 
(27.02.2009)

Andel av øvreveien 
73 (gnr 2, bnr 1615) 
er overdradd for kr 
1.750.000 fra Anne 
Nesheim til gunnar 
richard Vatten 
(02.03.2009)

Nyborgveien 8 (gnr 
29, bnr 651) er solgt 
for kr 1.150.000 fra 
robert Jørgensen til 
Nicolay bjørgen ber-
gløff og De Queiroz 
Alessa gloria Silva 
(03.03.2009)

Pinnsvinveien 3 (gnr 
1, bnr 357) er solgt 
for kr 2.400.000 
fra Nina bruland 
til roar Antonsen 
og trine Moskvil 
(03.03.2009)

Sefjellveien 7 (gnr 
5, bnr 309) er solgt 
for kr 4.100.000 fra 
Arne richard fjell-
berg til trine fjell-
berg falnes og ryan 
falnes (04.03.2009)

birkeveien 7 (gnr 
5, bnr 76) er solgt 
for kr 3.600.000 fra 
Henning Johansson 
til Caroline Piercey 
Åkesson og Mats 
ingemar Åkesson 
(06.03.2009)

Solli vei 12 (gnr 25, 
bnr 35) er solgt for kr 
3.900.000 fra Anne 
kjølås og øyvind 
ørnulfson trønsdal 
til björn robert 
Weidner og Nicole 
Jasmin elisabeth 
Schalin (06.03.2009)

Marikloppa 54 A 
(gnr 29, bnr 913, 
seksjon 25) er solgt 
for kr 2.550.000 fra 
bo klokt eiendom 
as til tone urianstad 
(09.03.2009)

tømmerbakke vei 
40 (gnr 30, bnr 196, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 2.600.000 fra 
øyvind Aaby lien 
til bård ivar Nyhus 

Amundsen og Sølvi 
Nyhus Amundsen 
(10.03.2009)

Asgerds vei 49 (gnr 
6, bnr 183) er solgt 
for kr 3.250.000 fra 
bibi Prosjekt as til 
olav Haug og biljana 
trampevska Haug 
(10.03.2009)

blåbærstien 18 C 
(gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 16) er solgt 
for kr 2.562.000 fra 
Caroline Vedeler 
eyde til trude kolaas 
(11.03.2009)

Andel av Vardev-
eien 115 (gnr 2, bnr 
689) er overdradd 
fra May-britt olsen 
til Arvid olsen 
(12.03.2009)

oksval terrasse 22 
A (gnr 2, bnr 1068, 
seksjon 77) er solgt 
for kr 2.400.000 fra 
Harald randen til 
ragne Hilde Solum 
og Henning karlbom 
(13.03.2009)

Solstubben 17 (gnr 
1, bnr 750) er solgt 
for kr 4.700.000 
fra runa klock og 
Thomas ingeberg 
olsson til elisabeth 
roksund Hovland 
og frode Hovland 
(13.03.2009)

Søndre Sprovei 27 
(gnr 26, bnr 231) 
er overdradd fra 
Per gunnar Werner 
til tove Werner 
(16.03.2009)

furuholtet 56 (gnr 
23, bnr 112) er 
overdradd fra Nadia 
beeckmann til knut 
Arild Heggelien og 
tove Yttervik Hegge-
lien (16.03.2009)

furuholtet 56 (gnr 
23, bnr 112) er over-
dradd fra knut Arild 
Heggelien og tove 
Yttervik Heggelien til 
Arne Johan Paulsen 
og odd Paul Paulsen 
(16.03.2009)

faret 2 (gnr 2, 
bnr 1068, seksjon 
94) er solgt for kr 
1.650.000 fra Sylva 

bang til Sara Araste 
(18.03.2009)

Andel av Hel-
lvikskogsvei 42 
(gnr 5, bnr 75) er 
overdradd fra øyvind 
Hansen til Janne 
kathrine Andresen 
(18.03.2009)

Andel av lindeman-
nvei 9 (gnr 30, bnr 
212) er overdradd 
fra benita irene 
tornholm fleisje til 
Per Håvard fleisje 
(18.03.2009)

Andel av Nygårds-
veien 3 (gnr 23, bnr 
96) er overdradd for 
kr 1.500.000 fra Jane 
beate rummelhoff 
Nannestad til lars-
fredrik Nannestad 
(19.03.2009)

bjørnemyrveien 40 
(gnr 1, bnr 460) er 
overdradd fra Doreen 
Dahl til Peter William 
Schjølberg, John 
Michael Dahl, ri-
chard Schjølberg og 
Margaret Schjølberg 
Dahl (23.03.2009)

Andel av 
bjørnemyrveien 
40 (gnr 1, bnr 
460) er solgt for kr 
4.500.000 fra Peter 
William Schjølberg, 
richard Schjøl-
berg og Margaret 
Schjølberg Dahl til 
egil Magnus ørum 
Skurdal og ingvild 
Dahl (23.03.2009)

kløftaveien 86 (gnr 
22, bnr 13) er solgt 
for kr 2.330.000 fra 
linde Synøve borgen 
til Varaphon Siri-
panya og torbjørn 
Valdemar Jensen 
(23.03.2009)

faret 2 (gnr 2, 
bnr 1068, seksjon 
97) er solgt for kr 
1.945.000 fra Pål-
Andre Thorsby til ida 
Neema eliassen-Cok-
er og Michael Paul 
Coker (24.03.2009)

flateby Skogsvei 
42 (gnr 6, bnr 
265) er solgt for kr 
4.065.000 fra bris 
as til Pål-Andre 

Thorsby og Christine 
igelstad bjerknes 
(24.03.2009)

bjørnemyr terrasse 
11 D (gnr 1, bnr 
480, seksjon 18) 
er overdradd fra 
Annie klokkerud til 
inger-lise Schie og 
Anne-britt bakke-
lund (26.03.2009)

Andel av blåbærstien 
33 e (gnr 2, bnr 
1123, seksjon 65) 
er overdradd for kr 
1.350.000 fra frode 
Paulsen til inge Skot 
Hagensen Paulsen 
(26.03.2009)

richard baches 
vei 7 (gnr 2, bnr 
1013) er solgt for 
kr 3.500.000 fra 
fridtjof Johannes 
lorentzen, eva tine 
riis-Johannessen 
og Nicolai eirik 
lorentzen til Arne 
Hallset og elzbi-
eta barbara kosiak 
(26.03.2009) 
Salget omfatter også 
richard baches vei 9 
(gnr 2, bnr 1665)

Andel av tosletta 
17 (gnr 1, bnr 968) 
er overdradd fra 
Thoralf Haraldsen 
til erling Haraldsen 
(26.03.2009)

Andel av tosletta 
15 (gnr 1, bnr 383) 

er overdradd fra 
erling Haraldsen til 
Thoralf Haraldsen 
(26.03.2009)

bjørnemyr ter-
rasse 13 g (gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
28) er solgt for kr 
2.125.000 fra Herdis 
eikemo til liv olaug 
fedje (30.03.2009)

Andel av Vestveien 9 
(gnr 4, bnr 211, sek-
sjon 40) er overdradd 
fra Jon Sveinbjørn 
Jonsson til Mag-
nus Pétur Hegdal 
(30.03.2009)

furuholtet 45 (gnr 
23, bnr 88, seksjon 
59) er solgt for kr 
1.950.000 fra ove 
gulbjørnrud og 
gudrun Hagen til 
Morten André Jo-
hansen (01.04.2009)

Seljeveien 5 (gnr 
4, bnr 705, seksjon 
4) er solgt for kr 
1.900.000 fra line 
Strand til Wilhelm 
berge (02.04.2009)

kåres vei 11 (gnr 2, 
bnr 1159) er solgt 
for kr 2.500.000 fra 
Per Magnus til geir 
Digernes og ingunn 
glad (03.04.2009) 
Salget omfatter også 
andel av  gnr 2, bnr 
785

Eiendom
soverdragelser

omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. overdragelsene er 
fra Norsk eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på 
vegne av justisdepartementet og statens kartverk. informasjonen er 
ordnet i kronologisk rekkefølge.

1

2
5

30 31
6 7

8
9

10 11
12
13

14
15

1718
1920

28

29
16

25

27

23

24

26 22
21

4

3

gårdsnumre  
på Nesodden

§]

1 berger
2 Skoklefald
3 ildjernet
4 Nesoddtangen
5 Hellvik
6 flateby
7 Solberg
8 Sørby
9 røer
10 løes
11 Preste-

gården
12 ruud
13 loftu
14 grøstad
15 krange
16 Hasle
17 kuås
18 Hokholt
19 fundingrud
20 Svestad
21 klufta
22 Munkerud
23 Myklerud
24 Agnor
25 Spro

26 rud – store
27 gjøfjell
28 granerud
29 fjell
30 to
31 Sandaker
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Det fi nnes mange 
gode grunner til at 
vi har de mest lojale 
strømkundene!
(Norsk kundebarometer 2006)

• Norges eneste strømleverandør med omfattende kundegaranti
• Konkurransedyktige strømavtaler – både med faste og fl ytende priser
• Kompetent og tilgjengelig Kundeservice, enten via telefon eller e-post
• Enkel og forståelig strømregning – enten elektronisk eller på papir
• Ingen forskuddsbetaling

Se www.fortum.no eller ring oss på telefon 815 444 99

Vi sender den gode energien rundt

Annonsér i 
velavisen

du når hele Nesodden  
og alle de som har eiendom 
her men bor et annet sted 
gjennom Fellesvelets avis. 

Priser:
Helside 4 300 kr, 
halvside 2 300 kr, 

kvartside 1 300 kr, 
1/8 side – 800 kr

rimelige årsavtaler. 
Tillegg for farger.

(man–lør)
07-23

angen relast asangen relast as
Flateby Gård

Postboks 183, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 09 09 / 66 91 60 60

www.tangentrelast.no
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Eiendom
soverdragelser

Solbakken 24 (gnr 
25, bnr 99) er over-
dradd fra ørnulv Her-
mod torgri Vorren 
til Solveig Margrethe 
Vorren og gerd kaisa 
Vorren (06.04.2009)

blåbærstien 1 b (gnr 
2, bnr 1122, seksjon 
6) er solgt for kr 
2.600.000 fra beate 
fyen fredriksen og 
ole Jørgen kolstad til 
kirsti ringstad Mø-
glestue (06.04.2009)

trollveien 17 (gnr 
5, bnr 157) er solgt 
for kr 2.400.000 fra 
Astrid bryni til kirsti 
beathe grindheim 
og rizal grindheim 
(08.04.2009)

bjørnestupet 21 (gnr 
30, bnr 338, seksjon 
24) er solgt for kr 
3.450.000 fra Nanna 
bjørg Allum til bjørn 
Saastad og birthe 
Saastad (08.04.2009)

bjørnemyr terrasse 
11 D (gnr 1, bnr 480, 
seksjon 18) er solgt 
for kr 2.350.000 fra 
inger-lise Schie og 
Anne-britt bakkelund 
til grete Havskjold 
(08.04.2009)

Andel av Hel-
lvikskogsvei 40 (gnr 
5, bnr 253) er solgt 
for kr 3.000.000 
fra Johannes Jakob 
Valen til Astrid 
beate Valen-utvik og 
glenn Valen-utvik 
(08.04.2009)

tangen terrasse 36 
(gnr 4, bnr 243) 
er overdradd fra 
øystein Johnsen til 
else lisbeth Johnsen 
(15.04.2009)

oksval terrasse 7 D 
(gnr 2, bnr 1068, 
seksjon 17) er solgt 
for kr 2.480.000 fra 
ingunn glad og geir 
Digernes til frode 
Paulsen (15.04.2009)

Hellvikstrand 58 (gnr 
1, bnr 120) er solgt 
for kr 2.710.000 fra 
Arne Christopher 
olsen til Nina Maj 

Sander og ragnar 
Sander (17.04.2009)

Søderlinds vei 9 (gnr 
22, bnr 28) er solgt 
for kr 2.300.000 fra 
richard Storvand og 
Stina elin Storvand 
til Jane beate rum-
melhoff Nannestad 
(17.04.2009)

oksval terrasse 
22 C (gnr 2, bnr 
1068, seksjon 75) er 
overdradd fra reidar 
Hansen til edel Høva 
Hansen (20.04.2009)

Håkonskastet 9 C 
(gnr 1, bnr 796, 
seksjon 19) er solgt 
for kr 2.450.000 fra 
Christian Carl ger-
hard Stafseth lund til 
tommy tangløkken 
(20.04.2009)

Andel av Vestveien 9 
(gnr 4, bnr 211, sek-
sjon 40) er overdradd 
for kr 2.700.000 fra 
Magnus Pétur Hegdal 
til Åsfrid Margrete 
Hegdal (20.04.2009)

Andel av Hellvikveien 
125 (gnr 1, bnr 957, 
seksjon 4) er over-
dradd fra eli torsrud 
til kenneth Hunskår 
(21.04.2009)

gnr 2, bnr 1672 
er overdradd for 
kr 10.000 fra Aage 
Hilmar Dahl til 
Janicke ramfjord 
egeberg og lars erik 
egeberg (21.04.2009)

gnr 2, bnr 1673 er 
overdradd for kr 
10.000 fra lars erik 
egeberg og Janicke 
ramfjord egeberg 
til Aage Hilmar Dahl 
(21.04.2009)

Håkonskastet 9 C 
(gnr 1, bnr 796, 
seksjon 20) er solgt 
for kr 2.875.000 fra 
Solveig kolstad og 
tor kolstad til bjørg 
kjøsen (22.04.2009)

Skoklefaldsvingen 17 
(gnr 2, bnr 1584) er 
solgt for kr 2.875.000 
fra Aslak Støen og 
Jeanette Solberg 

til Paal Wergeland 
og lene Hessel-
berg Wergeland 
(22.04.2009)

reineveien 73 (gnr 
25, bnr 319) er solgt 
for kr 1.700.000 fra 
karen Margrete øk-
land til linn berggren 
(23.04.2009)

linneaveien 13 D 
(gnr 2, bnr 1025, 
seksjon 10) er solgt 
for kr 2.600.000 fra 
Arne lind til Susanne 
Marie rademacher 
Munkebye og runar 
Sætre (23.04.2009)

Andel av Skoleveien 
8 (gnr 29, bnr 57) er 
overdradd fra gretha 
ragnhild rønning 
til Morten rønning 
(24.04.2009)

Seterveien 27 (gnr 
29, bnr 456) er 
overdradd fra odveig 
embjørg Nyborg til 
grete kristin Nyborg 
bakken, randi 
elisabeth Pedersen, 
Per Nyborg, bjørg 
Nyborg, Morten 
Nyborg, Johnny 
Skaugrim, Marianne 
Nyborg Håland og 
Alf robert Nyborg 
Håland (24.04.2009)

Seterveien 27 (gnr 
29, bnr 456) er solgt 
for kr 2.300.000 fra 
grete kristin Nyborg 
bakken,randi elisa-
beth Pedersen,Per 
Nyborg,bjørg 
Nyborg,Morten 
Nyborg,Johnny 
Skaugrim, Marianne 
Nyborg Håland og Alf 
robert Nyborg Hå-
land til terje tjeldnes 
og eline Marie 
Solgård Andresen 
(24.04.2009)

Andel av gnr 4, bnr 
794 er overdradd fra 
Mette kirsten øver-
bye Adland til erik 
Adland (27.04.2009)

Alværnkroken 6 (gnr 
30, bnr 376, seksjon 
2) er solgt for kr 
3.250.000 fra Corrine 
Jacqueline omberg 
til Anne ingeborg 

bøe og rune Nilsen 
(27.04.2009)

Alværnkroken 6 (gnr 
30, bnr 376, seksjon 
4) er solgt for kr 
1.100.000 fra Corrine 
Jacqueline omberg 
til Morten Noah øde-
gaard (27.04.2009)

flaskekroken 9 A 
(gnr 2, bnr 253, sek-
sjon 5) er overdradd 
fra Arnt Mogens 
tobiassen til liv tobi-
assen (28.04.2009)

ekornveien 27 
(gnr 1, bnr 287) er 
overdradd fra inger 
lise Nordvold til 
Hans olav Nordvold 
(28.04.2009)

Hellvikalleen 38 (gnr 
5, bnr 42) er solgt 
for kr 6.850.000 fra 
karin Moe Hennie 
til trine Aase og 
eirik grude flekkøy 
(29.04.2009)

Andel av gnr 1, bnr 
153 er solgt for kr 
250.000 fra karin 
Moe Hennie til trine 
Aase og eirik grude 
flekkøy (29.04.2009)

fjellstrandveien 30 
(gnr 29, bnr 416) er 
solgt for kr 1.450.000 
fra bozena katarzyna 
Weiseth til bengt 
Haugen og Sharmila 
balasupramaniam 
Haugen (29.04.2009) 
Salget omfatter også 
gnr 29, bnr 559

gnr 2, bnr 1007 er 
solgt for kr 1.700.000 
fra Christian brym 
til Monika Cornelia 
Verde og Johan Verde 
(30.04.2009)

Andel av furuholtet 
56 (gnr 23, bnr 112) 
er overdradd fra knut 
Arild Heggelien til 
tove Yttervik Heggel-
ien (30.04.2009)

Nøkkefaret 30 (gnr 
2, bnr 1216) er solgt 
for kr 4.200.000 fra 
Thor Sverre Halstein 
langfjeld Steffensen 
til Jon ivar Sørland 
og kristine eide Sør-

land (04.05.2009)

blåbærstien 7 A (gnr 
2, bnr 1122, seksjon 
36) er solgt for kr 
2.300.000 fra tommy 
Sand til Marte 
beate Stangeland 
fjordholm og finn 
Skre fjordholm 
(04.05.2009)

gnr 1, bnr 969 er 
overdradd for kr 
190.600 fra inger 
Johanne larsen 
lund Nitteberg og 
Hans Jacob Nitteberg 
til line Hammers-
mark Nitteberg og 
øyvind Nitteberg 
(06.05.2009)

bjørnemyrveien 44 
(gnr 1, bnr 461) 
er overdradd for kr 
3.283.600 fra inger 
Johanne larsen lund 
Nitteberg og Hans 
Jacob Nitteberg til 
tuva Merete glende 
og kjetil Nitteberg 
(06.05.2009)

bleksliveien 305 
(gnr 29, bnr 828) er 
overdradd fra bjørn 
olafsen til Asta olaf-
sen (07.05.2009)

blomsterveien 1 b 
(gnr 4, bnr 276, seks-
jon 26) er solgt for kr 
2.900.000 fra Thomas 
leikvoll til britt Hilde 
kjølås og tore øver-
haug (07.05.2009)

bakkegårdsveien 
18 (gnr 2, bnr 
1321) er solgt for kr 
3.900.000 fra kjetil 
Arne Dahl til Petter 
Moen og Mari Moen 
(08.05.2009)

eikåsveien 28 (gnr 
1, bnr 828, seksjon 
14) er solgt for kr 
2.200.000 fra Joyce 
ruby backe-Hansen 
til birthe Margrethe 
Holmsen og Jan Hol-
msen (08.05.2009)

linneaveien 9 b 
(gnr 2, bnr 1025, 
seksjon 17) er solgt 
for kr 3.400.000 fra 
Wenche Hagen og 
Svein roar Hagen til 
trude Samuelsen og 

Julian boland Saunes 
(08.05.2009)

kløftaveien 33 
(gnr 23, bnr 41) er 
overdradd fra Jørgen 
Johan Midtskog 
til bjørg Weiseth 
(11.05.2009)

bjørnemyrsvingen 44 
(gnr 1, bnr 502) er 
solgt for kr 3.850.000 
fra liv Helga Nolsøe 
til terje Solberg og 
Aud Judith olsen 
Solberg (12.05.2009)

blåbærstien 12 A 
(gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 65) er solgt 
for kr 2.850.000 fra 
Jon ivar Sørland og 
kristine eide Sørland 
til Vegard engelsvoll 
og gerd kathrin 
Hystad engelsvoll 
(12.05.2009)

gamle Hellvikvei 
57 (gnr 1, bnr 113, 
seksjon 5) er solgt 
for kr 2.788.000 fra 
roar Antonsen og 
trine Moskvil til gry 
trondal og Morten 
Stickler (14.05.2009)

Sjølies vei 16 (gnr 6, 
bnr 160) er overdradd 
fra kari Hilda friis 
krogh til Sissel Juul-
Andersen krogh, 
lajla krogh og Marit 
krogh (15.05.2009)

tajbråtveien 43 (gnr 
25, bnr 528) er solgt 
for kr 1.200.000 fra 
linn Thorbjørnsen 
og Martin Stoff til 
André blomquist 
(18.05.2009)

Kilde: Statens kartverk

f
Velavisen og velforbundet ønsker 

alle sine lesere en god sommer
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returadresse: 
Nesodden Velforbund
Postboks 127 
1451 Nesoddtangen

H
istorien bak

Jeg vokste opp på Hellvik 
i 1960-åra. Det var en 
barne- og ungdomstid med 
store gjenger om somme-
ren, og en sammensveiset 
gjeng om vinteren. 

Av ellen larsen 

om sommeren hadde vi stranda og alle 
busker og kratt ute som arena. Vi badet 
fra brygga, og hadde du ikke vært uti 
til 17. mai, ble du kastet på sjøen med 
klærne på. de dristige likte å hoppe i 
sjøen i kjølvannet etter Nesoddbåten, 
skummelt og frydefullt. 

Når det regnet eller var kaldt, samlet vi 
oss i bryggehuset. det var eid av Helvik 
vel, og undertegnede hadde fast jobb 
med å vaske huset en gang per 

uke. Huset besto av ett stort rom med 
sittebenker langs veggene. og fordi velet 
hadde sine møter der, hadde det også 
et digert langbord som var malt i minst 
ti lag, med ny farge hver gang. På dette 
bordet, og på veggene, ble alt av viktig-
het notert. Hvem elsket hvem når … og 
svimerket på vestveggen fra den gang 
en fyllik ville brenne bål der inne. eller 
hakket i dørkarmen fra den gang noen 
prøvde å få med seg en stor utekrakk 
inn. Hakkene i bordet avslørte alle de 
historiske fargelagene. Hvert lille sår og 
merke hadde en historie.

Det ble ramaskrik blant oss unge da 
velet besluttet å pusse opp huset og male 
veggene. det kjentes som vi ble radert 
bort; hele vår kollektive hukommelse 
skulle males over. det hjalp ikke at vi 
protesterte, malt ble det. 

Bryggehusene er i dag stort sett stengt, 
revet eller gjort om til åpne skur. det er 
synd. i min barndom foregikk mye av 
det lokale livet, også blant de voksne, 
rundt brygga, båten og bryggehuset. 
Vi bodde først på Hellvik, dernest på 
Nesodden. alle hadde ansiktet vendt 
mot vannet, og følte tilhørighet til ”sin 
brygge”. det var her vi møttes og sendte 
opp nyttårsraketter. Her møtte naboen 
besøkende som kom med båten, eller 
noen kom hjem med sin førstefødte. 
sommergjestene gjorde sitt inntog via 
brygga, og dro igjen samme vei.

Da fjordbåten forsvant, var det ikke 
bare et kommunikasjonsmiddel som ble 
borte. Hele livet i de lokale bygdene ble 
lagt om. Vi vendte ryggen til vannet og 
gikk til bussen. 

slik gikk Nesodden fra å være en sam-
ling av levende tettsteder til å bli en 

landlig drabantby.

Historien bak ...

bryggehuset på Hellvik
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