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Fremtiden var tema på årsmøtet i Nesodden Velforbund. 
Styret legger frem nye arbeidsområder de ønsker å pri-
oritere i årene fremover.
Les hva fire av æresmedlemmene, tidligere ordførere og 
nåværende ordfører mener om fremtiden på Nesodden 
på side 4 - 7.
Velforbundet har utdannet sine første gatemeglere.
Les mer om dette på side 9.

Nye arbeidsområder
i årene fremover.

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig GOD SOMMER!
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På vei på veien på Nesodden?
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Solen stråler over Nesoddlan-
det mens seilbåtene får servert  
solgangsbris i seilene. Hvilken 
lykke å ha et hjem på Nesodden!. 
Hvilken deilig oase dog som byr 
på kystkultur og naboskap så nær 
Norges hovedstad. Jeg selv er en 
av ”evige” innflytterne. Jeg falt for 
Nesodden ved første besøk. Etter 
10 år er forelskelsen der fortsatt, 
men 
 i de siste to årene har jeg hen-
gitt meg  til stadig og stille store 
spørsmålstegn ved om kommunen 
og våre politikere har sikret et 
bærekraftig fundament for triv-
sel og gode fremtidsrettete og to-
taløkonomiske planer for kom-
munen. Et tilbud som bidrar til en 
netto vekst i tilflytting til vår vakre 
kommune. Vi i Nesodden Velfor-
bund ønsker å være involvert og 

nedgang i 
antall båt-
passasjerer 
og hvordan 
det følgelig forplantet seg raskt 
over til økt bilbruk på en allerede 
belastet vår fastlands infrastruktur.
Nesodden er en kystkommune og 
med en etter hvert unik holdning 
til at vi Nesodden-beboere ønsker 
at vår hovedferdsåre skal være 
sjøveien. I motsetning til de aller 
fleste andre kystkommuner som 
i stor overvekt bygger broer eller 
tunneler for tilknytningen til fast-
landet. Vi har vunnet én sak og 
Velforbundet vil fortsette å invol-
vere seg videre i saker som berører 
samferdsel. 
Videre: i kombinasjon av kystkul-
tur, miljø og samfunnsøkonomi bør 
Nesodden gjenoppta tilbudet med 

bistå velene gjennom å være et 
talerør og en hjelpende puls oven-
for kommunen i saker som vedgår 
oss alle. Det vil si at kommunen får 
tilgang til et bredt og representativt 
grunnlag for å kunne fatte de rette 
vedtak på vegne av Nesoddens be-
folkningen. En av disse bekymrin-
gene er samferdsel - en av bæreb-
jelkene for videre trivsel og vekst; 
Velforbundet sammen med Aks-
jonsgruppen  ”Hurtigbåten tilbake 
på kveldstid” viste at det nytter å 
stå sammen og holde ut. Etter un-
derskriftskampanjer, ved å holde 
trykket ovenfor kommunen og på-
virke de talerør som var mulig. 
 JA vi fikk hurtigbåten tilbake – en 
viktig seier. 
Dette var en, dog dyrkjøpt, lære-
penge som viste hvor raskt en en-
dring gav seg utslag i en merkbar 
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båtanløp både på Bunnefjordsiden 
og i økt antall stopp på Oslofjord-
siden. Bryggene ligger rede, i ulik 
forfatning, for ventende beboere. 
Fra kommunen side er det viktig å 
ta innover seg til enhver tid, at den 
totaløkonomiske konsekvensen er 
langt dyrere hvis flere velger bilen.

Hva med utvidet tilbud som kan 
binde enda bedre samferdselen 
på Oslofjorden eksempelvis mel-
lom Nesodden, Asker, Drøbak og 
Son. Velforbundet ønsker også å 
se på muligheten til å etablere et 
samarbeid med flere kommuner 
rundt Oslofjorden ved å engasjere 
seg i mer bruk av båt – og ikke 
nedleggelse av ruter (ref. nedleg-
ging av ruten Vollen-Aker Brygge). 
Med lik fokus ønsker Velforbundet 
ha med den samme tyngde engasje-
mentet i å ta en kritisk vurdering av 
busstilbudet på Nesodden. Velfor-
bundet ønsker å engasjere seg for å 
sikre logistikk , busstider og antall 
busser som skal til for å ivareta det 
kollektive tilbudet, både i forhold 
til fergene og det kollektive bus-
sambandet mellom Nesodden, 
Drøbak og Ski. Spesielt viktig er 
Ski,  etter at det meste av de kom-
munale tjenestene er flyttet fra 
Nesodden til Ski. Velforbundet vil 
også bidra til å få Ruter til å forstå 
at det ikke er god samfunnsøkono-
mi å legge ned rutetilbud. Ruter er 
og vil være en viktig partner og  vi 
må stole på at de mener alvor i det 
skrevne ord blant annet formidlet 

via Amta, hvor blant annet disse 
ord ble meldt :”Ruter jobber med å 
forbedre tilbudet til de reisende og 
vi lytter til enhver tid til innspill fra 
våre kunder”
Siste sak som bringes til torgs i 
denne omgang er selvfølgelig vårt 
engasjement i vintervedlikeholdet 
av velveiene.

Om kommunen overtok vinterv-
edlikeholdet i 1991 fordi befolkn-
ingsveksten var så stor, er den da 
vitterlig enda større i 2010!

Før 1991 fikk vellene kommunale 
penger for å organisere brøyting 
og strøing selv. Den voldsomme 
utbyggingen som skjedde i flere 
vel gjorde at oppgaven ble for 
stor for de enkelte vel. Folk som 
bor langs etter velveiene binder 
allerede opp mye tid og penger på 
vedlikehold sommerstid. Blant an-
net tærer tungtrafikken til og fra 
ofte kommunalt godkjent ytter-
ligere utbygging, hardt på smale 
grusveier. Og det er beboerne 
som allerede bor langs etter veien 
som gjør jobben ved dugnad med 
hakke, spade og trillebår. I tillegg 
kommer det offentliges bruk av 
velveiene, både med postbiler, 
hjemmehjelpstjenester og derfra 
den lovpålagte offentlige oppgaven 
om å sikre framkommelighet til al-
vorlig syke som trenger syketrans-
port og ambulanse og brannbiler. 
Denne fremkommeligheten setter 
kommunestyret i akutt fare når de 

OBS                OBS

Savner du
velavisen i din

postkasse?

Ring Follo
distribusjonsservice

66 91 07 54 / 915 56 964

OBS! Medlemmer som ikke bor 
fast på Nesodden og som ønsker 
å få velavisen tilsendt i posten til 
din faste adresse - LES HER!
Hvis du ikke lengre mottar velavis-
en i posten, så må du ta kontakt 
med velet ditt og be dem bekrefte 
til oss at du er medlem i velet.

Vær oppmerksom på at vi kun 
sender ut de to vinterutgavene til 
utenbygds medlemmer i posten.

Vi minner om at du også  kan lese 
gamle utgaver av Velavisen på 
nettsiden vår:
www.nesoddenvelforbund.no

vedtar opphør av vintervedlikehol-
det. Velforbundet sier med det at 
vi frykter tap av liv og helse som 
følge av vedtaket.

Men loven sier at alle kan organ-
isere seg som de vil, og derfor er 
det i noen vel et veilag for hver 
vei. (§ 55). Vi frykter en situasjon 
hvor beboerne må bruke all sin tid 
på veilag, på pengeinnkrevinger til 
brøyteregninger og administrering 
og oppfølging av brøyteavtaler, ja 
til og med å skaffe til veie noen til 
å brøyte som selv kommunen har 
vanskeligheter med i dag. Hvordan 
skal de da gå når en ber en brøyte-
bil eller traktor om å prioritere 75 
kilometer vei innimellom store, 
brede offentlige veier? Velfor-
bundet varsler kaos, og vil her 
bruke sin rett i henhold til samar-
beidsavtalen med kommunen til å 
be om en konsekvensutredning av 
vedtaket. Samtidig vil vi be om at 
det blir skilt mellom brøytingen og 
lys som også er en del av vedtaket. 

Vil med dette takke for alt engasje-
ment fra dere alle så langt i år. Et 
engasjement som vi i Velforbundet 
er helt avhengig av for å være den 
ressursen og talerøret vi er satt til 
å være. 

Nyt sommeren og vårt vakre 
Nesodden – sammen er vi best – til 
det beste for Nesodden.

Styremedlem Søgnhild Østvold
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Fremtidens Nesodden
Tekst og foto: Carima Heinesen

 Arild Drolsum som har vært bosatt 
på Nesodden siden 1970 tror det vil 
er små muligheter for at Nesodden 
vil forbli en selvstendig kommune 
i framtiden. Han mener kommunen 
vil komme til å mangle kompetanse 
til å takle de utfordringene man vil 
møte på, og ser for seg en sam-
menslåing med nabokommunene.

- Jeg tror det er små muligheter 
for at Nesodden vil kunne eksis-
tere som en selvstendig kommune i 
framtiden, sier Arild Drolsum som 
har vært bosatt på Nesodden siden 
1970. Han mener kommunen vil ha 
vanskelig for å rekruttere dyktige 
nok fagfolk til administrasjonen 
til å takle de utfordringene man vil 
møte på i framtiden, og ser for seg 
en sammenslåing med nabokom-
munene Frogn, Vestby, Ski, Op-
pegård, Ås og Enebakk for å danne 
en storkommune. Eller kanskje 
en kystkommune med Nesodden, 
Frogn og Vestby.

Bevar særpreget
Selv om Nesodden ikke vil bli noen 
en rik kommune i årene som kom-
mer, er vi rike på livskvalitet og 
særpreg. Vi har strandlinjer, skog 
og kulturlandskap, samtidig som 
veien inn til Oslo ikke er så lang. 
Jeg håper man i framtiden klarer å 
ivareta disse spesielle kvalitetene. 
Blant annet ved å legge opp til en 
skånsom boligbygging. I dag bor 
det mellom 17- 18.000 mennesker 
på Nesodden, dersom utviklin-
gen fortsetter i samme takt, vil vi 

i 2035 nærme oss 25.000 innbyg-
gere. Da har det helt klart skjedd 
en fortetning i velområdene, og 
jeg håper det også da vil være like 
godt å bo i et velområde som det 
er i dag. 
 
Hva med velene?
- Et spørsmål som kanskje er inter-
essant å stille seg er hvordan situ-
asjonen i velene vi være i framti-
den. Det er jeg usikker på. De fleste 
velene har i dag godt voksne med-
lemmer, og bør jobbe for at også de 
unge fatter interesse for å engasjere 
seg i et velforbund, sier Drolsum 
og understreker at hvert vel bør ha 
felles oppgaver innad i velet slik at 
man får noe felles å jobbe fram mot. 
Han trekker fram dugnadsarbeid 
som et godt eksempel på hvordan 
man kan knytte medlemmene sam-
men, og inkludere nye medlemmer 
i det alt eksisterende miljøet.

- Det er nyttig for de unge, og de 
som flytter hit. Felles holdepunkter 
tror jeg er essensielt, og kanskje 
hadde det vært spennende med et 
samarbeid på tvers av kommuner?

Leif Rødsten:
Varsomhet i pengeforbruket
Leif Rødsten, som har bodd på 
Nesodden hele sitt liv, mener kom-
munen bør utvise større varsomhet 
når det kommer til pengeforbruk i 
tiden som kommer. 

- Her på Nesodden har vi mange 
fine tilbud. Vi har et fint kulturhus, 

et bra bibliotek, og et idrettsanlegg 
som kommer ungdommen til gode. 
Men dersom Nesodden skal kunne 
forbli en selvstendig kommune, 
må man passe på slik at økonom-
ien ikke sklir ut, sier Rødten som 
frykter at kommunen settes under 
administrasjon dersom den taper 
grepet om økonomien.
- En annen ting som er sikkert er at 
folketallet kommer til å stige også 
de neste årene. Da er det ekstremt 
viktig at kommunen tilrettelegger 
for befolkningsvekst, og sørger for 
at infrastrukturen holder tritt med 
veksten.

Bevare miljøet
 I dag går den eneste båtforbindel-
sen mellom Nesodden og Oslo via 
Nesoddtangen, noe som komplis-
erer bruken av kollektivtransport, 
og gjør at flere av pendlerne velger 
bilen når de skal på jobb.
- Tidligere gikk det lokalbåter fra 
Bunnefjorden. Dersom man hadde 
gjenopptatt disse rutene ville det 
kanskje vært lettere for folk å 
benytte seg av det kollektive tilbu-
det i stedet for å kjøre? Nesodden er 
jo som kjent en typisk bostedskom-
mune, men det er få arbeidsplasser 
her, og mange pendler daglig til 
Oslo og Follo. Når en såpass stor 
del av befolkningen pendler, bør 
kollektivtransporten være et satsn-
ingsområde også i fremtiden, sier 
Rødsten og legger til at båtselska-
pet Tide absolutt burde gjenoppta 
kveldsfergen/ -ruten.

Hvordan vil Nesodden se ut i 2025? Hvilke utfordringer vil man møte på, og hva bør kommunen 
gjøre for å møte framtiden best mulig forberedt? Velavisen har tatt en prat med fire av æres-
medlemmene i Nesodden Velforbund, 2 tidligere ordførere og nåværende ordfører om deres syn 
på saken.
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Eva Jantunen:
Ønsker svømmehall
 - En svømmehall hadde ikke 
vært så dumt, det er jo også et 
spørsmål som stadig dukker opp 
i ønskespalten. Kanskje får vi en 
svømmehall med tid og stunder, og 
foreløpig har vi jo den på Sunnås.
- Ting går ikke så veldig fort her 
på Nesodden, men som i andre 
kommuner er det jo mye bra, mens 
andre ting ikke er fullt så velfun-
gerende. Men jeg må si at jeg stor-
trives på Nesodden.
Tidligere leder for velforbundet, 
Eva Jantunen, etterlyser en kom-
munearkitekt som virkelig tar tak 
i det store utbyggingspresset som 
har pågått over år. Jeg ønsker også 
at plan og bygningsetaten blir 
strengere i årene som kommer.

- Nesodden er jo en perle i Oslos 
havnebasseng, og tilflyttningen vil 
nok være kraftig i årene som kom-
mer. Bebyggelsen vil øke, og det 

er synd! Kommunen burde sette 
strengere krav til hva som bygges, 
og hvor det bygges. Med boligbe-
byggelse følger jo også utbygging 
av skoler, barnehager, veier, o.l. 
Kommunen er lovpålagt å tilret-
telegge for den byggetillatelsen 
de gir, og det håper jeg blir gjort i 
framtiden.
- Dessuten håper jeg at kyststien, 
som jeg begynte å arbeide med i 
1995, kan ferdigstilles i nær frem-
tid, samt at restaureringen av de 
gamle bryggene fullføres snarest, 
sier hun.

Roser frivilligheten
Jantunen er fornøyd med den friv-
illige innsatsen kommunen nyter 
godt av, og håper det vil være rom 
for dette i årene som kommer.
- Nesodden har mange frivillige or-
ganisasjoner som gjør en glitrende 
jobb. Natteravner, velforbund, friv-
illighetssentralen og idrettsgruppa 
for å nevne noen. Dette er viktige 

tiltak jeg håper vi klarer å bevare. 
Når det kommer til rekruttering 
av unge til velene er nok ikke det 
bare bare. Som nyetablet familie 
med små barn og jobb er det mye 
å henge med på, og det er kanskje 
først som litt eldre at man har tid 
og krefter til å engasjere seg i ve-
lets arbeid.

Arild Drolsum og Leif Rødsten er enige i at det er godt å bo på Nesodden, men de utrykker begge bekymring 
for utbyggingshastigheten i forbindelse med den økende befolkningsveksten.

Eva Jantunen, tidligere leder i Vel-
forbundet ønsker seg en svømme-
hall på Nesodden.

Artikkelen fortsetter neste side
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Jorun Møller har vært bosatt på Nesodden siden 1965, sier seg 
enig i at Nesodden nok vil fortsette være beboerkommune i tiden 
som kommer. Hun ser for seg en sammenslåing med Frogn som 
det beste alternativet dersom sammenslåing av kommuner i Follo 
blir aktuelt.
En ting som er sikkert er at folketallet vil øke i tiden fremover. 
Vi kommer sikkert til å få bebyggelse langs sjøsidene. Jeg håper 
vi får beholde Nesodd-marka i sin nåværende form. Kommunen 
bør forsøke å få til flere arbeidsplasser i bygda, dette er et forsømt 
område i Nesodden kommune. 

Skuffet over salg
Jeg må si jeg synes det var en skuffelse da Nesodden og Bunde-
fjorden dampselskap ble solgt til Tide. Noen positive sider har 
det jo blitt, vi har fått nye båter. Men Tide bør ta opp igjen hurtig-
båten på kveldstid, den er savnet. 
Kollektivtilbudet fungerer, men det er alltid noe å forbedre. Hvor-
for får vi ikke stemplet fleksikortet på Tangen Brygge, slik vi får 
på Aker Brygge? I en kommune med så mange pendlere er kolle-
ktivtilbudet svært viktig. Her må også nevnes Ruters kutt i 611 
ruten, og den dårlige kollektivforbindelsen til Drøbak og Ski.

Fremtidens Nesodden - fortsettes fra side 5

Tidligere leder i Nesodden Velforbund - Jorun Møller ser for seg 
en sammeslåing av kommuner.
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Bjarne Nordhus:
Familien i sentrum
Bjarne Nordhus, som var ordfører 
på Nesodden i 1992-1993, tenker 
tilbake på flere viktige områder da 
han satt som ordfører.
- Nå i ettertid er det vanskelig å si 
hva som var det viktigste satsning-
sområdet på den tiden. Det var dår-
lige tider på Nesodden, med rela-
tivt ustabil økonomi, så vi la inn 
en del innsats på å forsøke å stabi-
lisere økonomien, noe vi klarte bra. 
Det ustabile flertallet i kommunes-
tyret gjorde det vanskelig å få til 
noe skikkelig samarbeid mellom 
representanter fra SV og AP, det ble 
liksom aldri noen linje i politikken. 
Men vi gjorde så godt vi kunne, og 
jobbet for å sette næringspolitikk 
og kulturpolitikk på dagsorden, og 
se sammenhengen mellom disse 
områdene. Vi fattet beslutninger 
om å fornye skolene på Tangen, 
dette ser vi jo bli gjort i dag.
                                   
- Når det kommer til den videre ut-
viklingen på Nesodden, synes jeg 
det ville være en fordel om man 
bruker dagens telekomunikasjon-
stjenester, samt etablering av flere 
arbeidsplasser slik at færre Nes-
oddenbeboere må reise til Oslo 
for å arbeide. Slik situasjonen er i 
dag er foreldre alt for lite til stede 
for barna sine, og dette mener jeg 
kommunen må bevilge penger til 
å motvirke. For lite foreldrekon-
takt får jo konsekvenser for den 
oppvoksende generasjon i form av 
en mangelfull oppvekst. Dette går 
utover kommunen i form av ut-
gifter til barnevern, utbygging av 
barnehager, osv.
Selvsagt er eldreomsorg og skole-
politikk også saker kommunen må 
jobbe for å bedre i framtiden, men å 
satse på den kommende generasjon 
ved å bedre deres oppvekstvilkår 
mener jeg er noe man bør gjøre.

Thor Eggen:
Beboerne kommer i første rekke
Skole, helse og eldreomsorg var 
kommunens satsningsområder da 
jeg satt som ordfører, og jeg synes 
da vi levde opp til kravene. Spør du 
meg er dette saker som alltid bør ha 
førsteprioritet i en kommune sier 
Thor Eggen (H). Han har vært ord-
fører i Nesodden kommune i peri-
odene 1984-1992, og 1995-1999.

(I følge tall hentet fra Statistisk sen-
tralbyrå, hadde Nesodden i 2006 
11,9 prosent beboere over 80 år 
som bodde på institusjon, noe som 
er 2,4 % under landsgjennomsnit-
tet, mens 31,5 prosent av beboere i 
samme aldersgruppe mottok kom-
munale tjenester hjemme.)

- Da jeg gikk av som ordfører lovet 
jeg meg selv å unngå å komme med 
bombastiske uttalelser om hvordan 
jeg synes ting bør være, men noe 
jeg alltid har sakt er at Nesodden 
med sin beliggenhet er dømt til å 
vokse. Så uten å komme med noen 
meninger om hvordan Nesodden 
bør se ut i 2025, håper jeg at det 
under utviklingen blir lagt opp til 
en vekst der Nesoddens infrastruk-
tur kan holde tritt, avslutter han.
 
Christian Hintze Holm:
Nye prosjekter venter
Nåværende ordfører Christian 
Hintze Holm (SV), som nå er 
midtveis i sin andre periode som 
ordfører, sier seg enig i at dette er 
områder det  er viktig å satse på

- I den foregående perioden lå 
kommunestyrets fokus på barn og 
unges oppvekstvilkår, eldres lev-
ekår, og natur og miljø- her har vi 
ganske enkelt forsøkt å dekke over 
alt. Men enkelte områder har jo 
utmerket seg både i innsats og re-
sultat, barnehagedekningen hadde 
en sterk vekst i forrige periode, og 

er nå på topp.  Nå ligger noe av ut-
fordringen i det å beholde denne, 
og samtidig sikre kvaliteten i 
barnehagene, sier Holm som men-
er at kommunen nådde de målene 
de satte seg i forrige periode.
- Nesodden er en kommune som 
tross sin lave inntekt, har gode 
tilbud både innen helse, eldreom-
sorg, og utdanning. Men vi kan 
selvsagt bli bedre.
- I all hovedsak er satsningsom-
rådene det samme i denne peri-
oden, men med en viss vridning i 
takt med befolkningens behov. I 
denne perioden vil det være aktuelt 
å fokusere mer på eldreomsorg 
enn tidligere, da befolkningen på 
Nesodden er blitt eldre. 

Veien videre
Christian Holm er positiv til 
Nesoddens framtid, og sier seg 
enig i Eggens ønske om en vekst 
som tar hensyn til kommunens in-
frastruktur.
- Om 15 år har nok innbygger-     
tallet på Nesodden nådd i overkant 
av 20.000, men kommunen har, 
tross veksten, greid å ta vare på de 
særtrekkene Nesodden har.
I tillegg til dette vil vi finne flere 
gode og lokale møteplasser der 
folk, ikke minst ungdom, kan tref-
fes, avslutter han. 

Nåværende ordfører Christian 
Hintze Holm mener at satsning-
sområdene i all hovedsak er vil 
være de samme.
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G
atem

eglerkurs
Velforbundet klar med gatemeglere!

Tekst og foto: Beatriz Jaquotot

Det var etter initiativ fra Nesodden 
Velforbund at kommunen og det 
lokale Røde Kors gikk sammen om 
å satse på gatemegling som nå er 
blitt et nav i det lokale antivoldsar-
beidet. Det første instruktørkurset 
på Nesodden ble holdt i mai, og til 
høsten håper velforbundsleder Jon 
Martin Larsen at opp mot 60 lokale 
ungdommer får opplæring i å løse 
sine egne konflikter gjennom gate-
megling.
 
- Ungdom trenger å ta tak i sine 
egne konflikter, og vi som er el-
dre trenger verktøy som gjør at 
vi kommer i dialog med dem som 
er i konflikt og vanskeligheter. 
Gatemegling er slik sett et perfekt 
verktøy, sier Larsen som sammen 
med blant annet sekretariatsleder 
Grethe Marie Belboe utdanner seg 
til instruktører.
 
Lokal støtte
Fjoråret brakte ikke mye 
godt nytt når det gjaldt 
tiltak mot vold og hærverk 
på denne idylliske odden i 
Oslofjorden. Bursdagsfester 
ble stormet av gjenger, unge 
og gamle ble slått ned og 
nesten ukentlig ble skoler 
og barnehager utsatt for 
hærverk. For å forhindre en 
reprise har derfor kommunen 
satset store ressurser på fore-
byggende arbeid. Ikke bare 
bidrar de rent økonomisk, 
men også med egne ansatte 

Til høsten vil gatemeglingsinstruktører fra Nesodden Velforbund starte kursingen av lokale 
ungdommer sammen med Nesodden Røde Kors og kommunen. 

sammen med representanter fra 
Velforbundet og det lokale Røde 
Kors
- Det er mye flinke folk i Nesod-
den, så vi har mye å ta av, sier ord-
fører Christian Hintze Holm.
Velforbundslederen er enig. Pros-
jektet fikk full oppslutning fra de 
lokale velforeningene som også vil 
engasjere seg i antivoldsarbeid.:
- Jeg er stolt over å lede et velfor-
bund som har så mange engasjerte 
velforeninger med seg. Jeg hørte 
at velforeningene sa tydelig i fra 
at de vil stille opp for lokalmiljøet 
og mot vold sammen med oss, sier 
Larsen.
Velforbundets egen barne- og ung-
domsgruppe vil utover høsten også 
jobbe med flere tiltak utover gate-
megling.
- Jeg håper blant annet vi kan få i 
stand mer nattevandring med vok-
sne over hele Nesodden både fred-
ag og lørdag, sier Larsen.

 Lokallederen elev
Lokallederen i Nesodden Røde 
Kors, Morten Rosef. Håper også 
at etableringen av Røde Kors Ung-
som kan virke positivt. Rosef er 
også en av de som nå blir gatemeg-
ler:
- Gatemegling er et ufattelig godt 
pedagogisk verktøy. Når ungdom-
mene innser at du verken er politi, 
lærer eller foresatt - og ikke minst 
at du gjør dette frivillig, åpner det 
for dialog. Og det er jo det som er 
det grunnleggende i gatemegling: 
Kommunikasjon, sier han.
Rosef har sterk tro på at det gode 
samarbeidet mellom Røde Kors, 
Velforbundet og kommunen vil 
bidra til positive forandringer.
- I slike offentlige sammenheng 
blir det ofte mye svada. Mye blir 
lovet, men lite faktisk gjort. Nesod-
den kommune har virkelig stilt opp 
med noe konkret her. Det skal de 
ha skryt for, sier han.

 
Velforbundet har utdannet sine første gatemeglere sammen med det lokale Røde 
Kors og kommunen. Helt til høyre er sekretariatsleder Grethe Marie Belboe fra 
Velforbundet.
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Referat fra årsmøtet mai 2010: 
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning for 2009
3. Regnskap 2009
4. Budsjett 2010
5. Kontingent
6. Valg
Pause
7. Styret orienterer om nye arbeidsområder

Til stede: Lise Justad fra Torvvik Vel, Jorun Møller 
– æresmedlem, Freddie Røed fra Bomannsvik Vel, 
Terje Fagernes fra teknisk avd. i kommunen, Stig 
Klingstedt fra Solåsen Vel, Gunnar Bergersen fra 
Solåsen Vel, Arild Drolsum – æresmedlem, Leif Rød-
sten – æresmedlem, Dag Zapffe fra Bjørnelia Vel, 
Geir Christeinse fra Rødt, Inger Johanne Nordberg 
fra SV og Teknikk og miljø utv, Morten Anker-Nilsen 
fra Hasle Fundingrudveien Vel, Anita S. Fatnes fra 
Hasle Fundingrudveien Vel, Kaare M. Skallerud fra 
Dalbo Vel, Lars Even SKjegstad fra Svestad Vel, Per 
E. Knardahl fra Svestad Vel, Merete Rinde fra Berger 
Vel, Kari Ø. Holøs fra Nesoddtangen Vel, Birthe H. 
Holmsen fra Fjordvangen vel og Nesodden Eldreråd, 
Erik Moe fra AP og Henrik Bang fra Hellvikskog 
Vel.
Jon Martin Larsen fra Ellingstadåsen vel og leder i 
NVF, Knut Næsje fra Ursvik Vel og nestleder i NVF, 
Søgnhild Østvold fra Sjøstrand Vel og styremedlem 
i NVF, Terje Larsen fra Hellvikskog vel, Hellviktan-
gen og styremedlem i NVF, Hans Peter Knudsen fra 
Hellvik vel og styremedlem i NVF, Vigdis Bryn fra 
Solbakken vel og styremedlem i NVF.
Til sammen 16 vel var representert.

1. Innkallingen ble godkjent

2. Årsberetning – ingen innsigelser- Godkjent.  JM 
informerte kort om arbeidet som Velforbundet har 
gjort i et hektisk år. Vi takker alle Velene for innspill 
og vi takker for engasjementet til velforeningene. 
Styret takker for gode ord fra forsamlingen. Merk de 
velene som har fått støtte til sikring av vei og lys.

3. Regnskapet 2009 – Vi har snudd underskudd til 
overskudd. Gjort noen grep ifht. innsparinger. Ve-
lavisen: Styret bidrar med saker, journalister fra 
Kreative Fagforbund skriver saker.

Regnskap: Føring av regnskap er tatt inn i styret. 
Kommentarer fra Velene: Det ytres ønske om å øke 
annonseinntektene, men den generelle mening er 
at vi ønsker å bevare balansen mellom annonse og 
innhold. Vi ønsker mer stoff og artikler fra velene 
til avisen og oppfordrer Velforeningene til å skrive 
saker til avisen!
Regnskapet ble  godkjent. Revisjonsberetningen ble  
også godkjent.

4. Budsjett – godkjent

5. Kontingent – ikke noe forslag om å øke eller 
redusere denne. Ingen økning i år.

6. Valg: Knut Næsje og Søgnhild Østvold stilte til 
gjenvalg og ble enstemmig valgt inn for 2 nye år.

Det nye styret for 2010-2011 blir da som følger:
Leder: Jon Martin Larsen - Ellingstadåsen vel 
Nestleder: Knut Næsje – Ursvik Vel
Styremedlemmer: Søgnhild Øsvold   - Sjøstrand Vel, 
Hans Peter Knudsen - Hellvik Vel, Terje Larsen - 
Hellvikskog vel, Martin Tioukalias - Ellingstadåsen  
Vel, Vigdis Bryn - Solbakken Vel 

Revisor: Eva Isachen – 1 år
Vara revisor: Mette Svendsen – 1 år

Valgkomite:
Leder:  Ellen Larsen
Medlemmer: Merete Rinde og Ida Grjotheim

7. Nye arbeidsområder: 

”Brøytesaken” –  og kutt i vedlikehold av lys? 
Velforbundet skal jobbe politisk mot å få omgjort 
vedtaket om kutt i vedlikeholdsbudsjettet. Det var 
stor usikkerhet både blant velforeningene og poli-
tikerne som var til stede ved møtet om kuttet også 
omfattet vedlikehold av lys og strøm til disse. Styret 
vil jobbe med å få klarhet i dette.
Velene har gitt styret mandat til ikke å samarbeide 
med kommunen om å få brøyting på plass til vin-
teren. 
ALLE Velforeninger må stå sammen om dette og er 
velkommen til å jobbe sammen med styret om dette. 
ALLE må være med å påvirke politikerne.

Referat fra årsmøtet i  Nesodden Velforbund.
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Forebyggende barne- og ungdomsarbeid:
Opprette en gruppe som skal konsentrere seg om 
følgende områder:
Nattravning – samarbeide med Nattravnene på 
Nesodden
Lage et rapportsystem til politiet/varslingsrutiner
De store tilfellene vil være greie å varsle om. Men 
det bør være med var hånd. Når gjenger samles og 
man ser at dette utvikler seg, så kan man varsel.
Oppfordre vel-medlemmer til å være til stede der 
det ungdommene samles, på strender, gatehjørnet, 
brygge.
Forebyggende - IKKE fordømmende.
Politi – jobbe for økt patruljering - underskriftskam-
panje osv.
Velforeningene oppfordret til å legge press på politiet 
til økt patruljering og tilstedeværelse. 
Kontakt med ungdomsseksjonen i kommunen / gate-
meglekurs

Velenes Fellesorganisasjon:
Harald Koth er leder. Grefsen og Disen vel. NVF er 
involvert i form av at Søgnhild Østvold er nestled-
ernestleder og Jon Martin Larsen er varamedlem i 
styret.
Organisasjonen skal være en service-organisasjon for 
velene og ønsker å bygge opp en så smal og effektiv 
organisasjon som mulig.
Ønsker å komme på banen så fort som mulig og er 
allerede registrert i Brreg.
Styret er i kontakt med bobestyrer fra Norges velfor-
bund for å finne ut hvordan situasjonen er her. 
Styret prioriterer å få i gang en forsikringsavtale og 
avtale med KLP og MVA kompensasjon.
Det oppfordres til alle velforeninger rundt om i lan-
det til å bidra med en engangs, frivillig stiftelsesav-
gift. Organisasjonen trenger penger for å komme i 
gang.
Følg med på FB og KLPs websider + våre websider 
for videre utvikling i saken.

Samferdsel:
Engasjert for å få tilbake Hurtigbåten.
Underskriftskampanjer. - Stå på mot kommunen. - 
Påvirket de talerør som er mulig. - Jobbe for å stoppe 
nedgangen på antall passasjerer i statistikken
Økt bruk av bil uheldig for infrastruktur.
Nesodden-beboere ØNSKER å reise med båt.

Brev til Ruter - tilsvar på miljøregnskapet. Stiller 
spørsmålstegn ved dette. Totaløkonomiske kon-
sekvensen blir dyre hvis flere velger bil. Knut Arild 
Hareide bidrar.
Veien videre: Samferdselsgruppa fokuserer først og 
fremst på å få tilbake hurtigbåten før de jobber videre 
med andre ting.
Følgende forslag til videre saker som kom frem på 
møtet:
Bussen til Blylaget og videre. Rute 611 er lagt ned. 
Gjelder flere områder enn Blylaget.
Få Ruter til å forstå at det ikke er god sam-
funnsøkonomi å legge ned rutetilbud.
Jobbe med å få Ruter til å opprettholde og bedre 
rutetilbudet.
Kjøre prosess mot fylkespolitikerne for å få dem til å 
forstå sitt ansvar
Jobbe med flere kommuner rundt Oslofjorden som 
kal engasjere seg i mer bruk av båt – ikke nedlegge 
ruter (Vollen skal bort).
Samarbeide med Bærums næringsråd.
Få i gang Bunnefjord-båter igjen
Vi ønsker innspill fra velene på hva vi skal prioritere 
og vi Vi trenger flere frivillige som er med oss. Styret 
oppfordrer til å hjelpe oss. Meld dere til tjeneste!

Radon:
Vi legger ut linker til websider som kommunen og 
Statens strålevern har om dette. (Kart, skjemaer, 
målinger, hvem gjør målinger? Hvem hjelper oss 
hvis vi har for høy verdi? pris på måling, osv)
Vi skriver om dette i neste Velavis og legger ut linker 
på websiden vår.
I visse områder bør man være mer oppmerksom på 
dette enn i andre områder. Statens strålevern har 
senket grensen fra 200 til 100. Viktig å ta prøver om 
vinteren.

Nesodden velforbund takker for oppmøte!

Referent:
Grethe Marie Belboe

Referat fra årsmøtet i  Nesodden Velforbund.
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Årsberetning 2009 - Nesodden Velforbund.
Styret har i 2009 bestått av:
Leder:           Jon Martin Larsen - Ellingstadåsen vel
Nestleder:      Knut Næsje – Ursvik Vel 

Styremedlemmer: 
Søgnhild Øsvold - Sjøstrand Vel 
Hans Peter Knudsen - Hellvik Vel
Terje Larsen - Hellvikskog vel
Martin Tioukalias - Ellingstadåsen  Vel
Vigdis Bryn - Solbakken Vel

Sekretær:      Grethe Marie Belboe
Revisor:        Eva Isachen – 1 år
                      Vara: Mette Svendsen – 1 år

Valgkomite:
Leder: Ellen Larsen
Medlemmer: Merete Rinde og Ida Grjotheim

Velforbundets representanter på
Stiftelse Hellviktangen:
Representant:  Karin Wiger – 1 år
Vara:   Terje Larsen – 1 år

Norges Velforbund:
Vi var i 2009 tilsluttet Norges Velforbund.  Dette bl.a. 
fordi våre medlemmer da har en meget gunstig for-
sikringsordning.

Medlemmer:
Vi har 36 medlemsforeninger. Totalt pr. 31.12 repre-
senterte vi 3123 husstander, hvor av ca. 600 er som-
merbeboere.

Styre- og arbeidsmøter:
Det ble avholdt 6 styremøter i perioden. Hele styret 
har i tillegg vært i kontakt via telefon og e-post.

Økonomi:
Vår hovedinntektskilden er medlemskontingenten.  
Hvert vel betaler 50 kr pr medlem. Beløpet fastsettes 
på årsmøtet.  
I 2009 mottok vi kr. 25 000,- til driftsstøtte fra Nesod-
den kommune, og kr. 50 000.-. til veilys/trafikksikker-
hetstiltak, som ble fordelt til våre medlemmer.Vi har 
i de siste årene fått mindre støtte enn hva vi pleide 
å motta fra kommunen tidligere år, men etter iherdig 
arbeid og dokumentasjon på behov, blant annet be-
hovet for akutt veisikring i ti-tolv vel, ble resultatet i 
budsjettrunden høsten 2009 for 2010 at NVF mottok 
fire ganger så mye støtte fra kommunen.
Knut Næsje overtar regnskapsføringen fra 1.1.2010. 
Dette fordi styret ønsker å kutte ned på kostnadene, 

men også for å ha raskere og bedre kontroll med økon-
omien.

Utdeling av støtte til vel – lys og veisikring:
Følgende vel fikk støtte i 2009: Sjøstrand Vel, Tangen 
Vel, Hellvik Vel, Bomannsvik vel, Ellingstadåsen Vel, 
Ursvik Vel. Det påpekes at det kun gis støtte til sikring 
av veier og lys. Vi gir ikke støtte til vedlikeholdsar-
beid.
Støtte blir fordelt etter samme prinsipp som tidligere: 
50% av kostnader med en øvre grense på 12.500 kr. 
og at pengene utbetales når faktura på utført jobb for-
evises regnskapsansvarlig i velforbundet.
Vi satte en frist til at arbeidet skulle være utført og 
pengene skal være utbetalt innen utgangen av 2010. 
Hvis man ikke har fått gjort det planlagte arbeidet in-
nen den tid, må man søke på nytt.
På grunn av prekær pågang, tildelte vi i 2009 midler 
for 60.000 kr og hentet de resterende 10.000 fra av-
satte midler.
Det ble også gitt beskjed (på e-mail og i Velavisen) til 
de som mener de tidligere har fått tildelt midler om at 
de hadde en frist til å gjøre krav på disse innen utgan-
gen av 2009.

Grasrotandelen:
Vi har meldt oss inn i frivillighetsregisteret for å få del 
av Grasrotandelen. Disse pengene går til en nyoppret-
tet ”lekekasse” som kan dele ut støtte til velforeninger 
som mangler leker og utstyr til barn på Nesodden. De 
som ønsker å gi sin grasrotandel til Nesodden Velfor-
bund: organisasjonsnummert vårt er 970994912 eller 
søk oss opp på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen. 

Utbytte – Nesoddbåtene:
Vi fikk utbetalt utbytte fra Nesoddbåtene – NBDF: 
1600 kr pr aksje.Dvs. at vi fikk utbetalt 8000 kr da vi 
hadde 5 aksjer her.

Fellesvellets avis:
Fellesvellets avis er NVFs viktigste kommunikasjon-
skanal og har kommet ut med 4 utgaver i 2009. Vin-
terens o utgaver blir sendt ut i posten til medlemmer 
utenbygds og en lavoppløselig elektronisk versjon blir 
lagt ut på websiden.
Styret har i året som har gått overtatt det redaksjonelle 
ansvar for Velavisen og Grethe Marie Belboe har 
overtatt ansvaret for å samle inn redaksjonelt stoff og 
produsere avisen. Vi har også inngått avtale med jour-
naliststudenter ved Norges Kreative Fagskole, som 
skal bidra med saker til avisen.
Disse tiltakene har gjort at vi sparer inn ca 25.000 kr 
på den redaksjonelle delen av produksjonen.
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Årsberetning 2009 - Nesodden Velforbund.
Websiden vår - www.nesoddenvelforbund.no:
Vi har i året som har gått brukt websiden mer aktivt og 
oppdatert med hendelser som vi har vært opptatt av. 
Det er blitt jobbet en del med at flere vel skal bruke 
denne siden mer aktivt.  Det er også opprettet gruppe 
på Facebook.

Møter og representasjon etc:
Vi har hatt ett møte med Nesoddens formannskap 5. 
november i forbindelse med budsjettrunden.
Vi har også deltatt på møter med kommunen ve-
drørende blant annet rullering av kommuneplan og 
arbeid frem mot hovedplan for drikkevann og van-
nmiljø. 
Vi har gjennomført fellesmøter om rullering av kom-
muneplanens arealdel og samfunnsdel og vil fortsette 
dialogarbeidet med kommunen om denne og andre 
planer og med utviklingsarbeid inn i 2010, ikke minst 
utvikingen av næringsplan og plan for pleie- og om-
sorgstjenester.
Vi har også hatt andre formelle og uformelle møter 
og vært kontaktpunkt med kommunens ledelse, hov-
edsakelig med ordfører, om blant annet deponisaken.
Vi har opptrådt sammen med Innbyggerinitiativet og 
Nesoddens ordfører i vår motstand mot videre eksper-
imentering i Oslofjorden.

Kommuneplanen:
Velforbundet arbeider for å sikre kvalitet i prosessene 
rundt planene som inngår i den nye kommuneplanen. 
Vi har meldt om at behovsanalysene må være saklige 
og sterke. Høringsfristene må være romslige, og at vi 
vil være i dialog med velforeningene fortløpende. 

Vann og avløpsplanen - fellesmøte:
I forbindelse med Hovedplan for drikkevann og van-
nmiljø, innkalte NVF de vel som kom i en ”mellom-
posisjon” dvs, at de dels skulle innlemmes i den kom-
munale løsningen, og dels skulle ligge utenfor, til et 
fellesmøte 26.08.2009. 
Det var ni vel representert. Det viste seg at det var et 
stort behov for informasjon, for selv om kommunen 
hadde lagt alt ut på nettet, var det ikke alle de som var 
direkte berørte som var klar over dette, eller som har 
tilgang til nettet. Høringsfristen var også uforsvarlig 
kort.  Møtet var en gjensidig opplysning om forhold-
ene i de forskjellige velene. Det ble vektlagt at alle 
som hadde synspunktet måtte sende disse til kom-
munen. Den samlede innsatsen resulterte i at hørings-
fristen ble utsatt. 
Velforbundet leverte deretter sin høring, og fulgte opp 
dette med samtaler med ordfører og formannskap. Det 
ble senere vedtatt å innføre offentlig vann og avløp 
for langt flere beboere i flere områder enn opprinnelig 

foreslått. Her leverte velforeningene og Velforbundet 
sammen et svært godt påvirkningsresultat.

Hovedkonklusjoner i vårt høringsbrev til kom-
munen:
1. Velforbundet vil ha inn et krav om vern av utmark, 
kystsonen og større ubebygde grøntområdene og kul-
turlandskapene som fortsatt finnes og at vernet blir 
opprettholdt i planperioden. Vi opplever selvmot-
sigelser ifht. utbyggingsplaner kontra å ta vare på ut-
marka blant annet der kommunen må ta av marka for 
å bygge ut. 
2. Vi etterlyser en tydeligere definisjon av hvilke om-
råder kommunen ønsker å verne på Nesodden, og 
hvilke planer og tiltak som følger dette. Vi er åpne for 
gråsoner, men vi ønsker definerte grenser og rammer 
som en skal forholde seg til.
3. Vi ber kommunen utrede og deretter stille strengere 
krav til utbyggere og seg selv når det kommer til å ta 
et ansvar for bomiljøet i utbyggingsområder og om-
råder som skal fortettes. Dette også i lys av at vi ser 
erfaringer flere steder at områder som er forsøkt reg-
ulært til både næring, bolig og annet ender fort opp 
som bare boliger.                                   forts.  side  13
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årsberetning forts.
Slik legger man ikke til rette for et levende og frem-
tidsrettet Nesodden.
4. Vi må bevare særpreget på Nesodden så godt som 
mulig og unngå at det blir for store områder med ”se-
mentblokker og asfalt”. Velforbundets holdning er at 
vi er mer opptatt av kvalitet enn av kvantitet og leg-
ger stor vekt på at bomiljøet i sin helhet skal være 
best mulig. Vi etterlyser en utredning og deretter 
retningslinjer for bygg- og bomiljø og mener krav 
og tiltak for dette må legges enda større vekt på enn 
tidligere, også når det kommer til estetikk og bygges-
tiler.
5. Vi må få en frist på strategisk næringsplan og krever 
denne blir sendt på høring og at innspillene her inngår 
i kommuneplanen. Velforbundet er særlig opptatt av 
planen om å legge mer næring til Fagerstrand. Disse 
planene er helt avgjørende ifht. utbyggingsplanene og 
må tydeliggjøres. Vi må også unngå at man bygger 
uten at behovet er til stede og savner substans - en 
bredere behovsanalyse og argumentasjon på dette. 
Kanskje vil denne komme i næringslivsplanen.
6. Pleie og omsorg nevnes i planprogrammet – as-
pektet er viktig, vi ønsker å vite mer om innholdet her 
før vi kan komme med våre vurderinger.
7. Innbyggermedvirkning: Velforbundet er opptatt av 
både å ta ansvar og følge opp at planer blir lagt ut 
på høring og at høringsfristene blir overholdt og at de 
ikke blir for korte. For eksempel mener vi at hørings-
fristen på vannplanen var kort pga. sommerferie.

Frivillighetens anbefalinger til antivoldsarbeid:
Sammen med Nesodden Røde Kors har vi tatt initiativ 
til å få gatemegling til Nesodden. Dette er blitt et av 
de helt sentrale tiltakene i kommunens antivoldsar-
beid og både Velforbundet og Røde Kors bidrar med 
ressurser inn i 2010.
NVF står også fram som en aktør for fortsatt polititil-
stedeværelse på Nesodden, og vil jobbe videre med 
saken i 2010.

Nesoddbåtene:
NVF har vært sterkt engasjert i kollektivtilbudet på 
Nesodden også i 2009, ikke minst gjennom aksjons-
gruppa for å få tilbake hurtigbåten. Gruppen var initi-
ert av Per Christian Halvorsen via en Facebook gruppe 
i august 2009 med bakgrunn i nedleggelse av hurtig-
båtforbindelsen mellom Nesoddtangen og Aker Bry-
gge i juli. Oppslutningen var stor fra første stund og 
antallet kom raskt opp i drøyt 1800 medlemmer, med 
følge av den store oppmerksomheten fra Nesoddens 
befolkning, fikk saken spalteplass både fra Amta og i 
Østlandsendingen. Neste skritt var et politisk møte på 
Samfunnshuset hvor saken ble lagt frem for samtlige 

politiske partier med 30-40 oppmøtte engasjerte sjeler 
som talte hurtigbåtens sak. Statusen etter møtet var 
stor tverrpolitisk samstemmighet om at dette var en 
viktig sak som skulle løftes videre med lovord om at 
saken skulle tas i Fylkestinget og mot Ruter. (Siden 
har lite eller ingenting skjedd fra politikerne - dess-
verre!)
Gruppen for Hurtig-Båt-Forbindelsen (HBF) ble 
dannet etter dette møte. Her deltar NVFs Søgnhild 
Østvold som representant for Velforbundet. Gruppens 
mål var og er å påvirke de rette instanser til å få hur-
tigbåten tilbake. Gruppen har gjennom 3. og 4. kvartal 
2009 senere jobbet for å få fremdrift og tilsvar fra de 
rette instanser. Mange e-poster blitt forfattet og sendt 
til Ruter, politikere, Samferdselsdepartementet, Amta 
mm. Gruppen har vært jevnt aktiv på flere plan siden 
oppstarten, 
På HBF- gruppen første møte ble det vedtatt og sette 
i gang en underskriftskampanje. Målet med denne var 
å samle flest mulig underskrifter som ble overlevert 
fylkesordføreren senere samme høst (ca 3000 under-
skrifter). Gruppen har brukt media bevisst; Amta, Øst-
landsendingen, og har hatt flere innlegg både på nett, 
avis, radio og TV (Østlandsendingen) og har blant an-
net fått lokalavisen med seg i kampen for hurtigbåten 
etter flere oppslag sammen med aksjonsgruppen.
NVF følger saken tett og er også stadig etterspurt i 
lokalmediene om saken. NVF ønsker å se bredere på 
kolllektivtilbudet i 2010.

Kutt i vedlikehold av velveier:
Nesodden kommune vedtok å kutte bevilgningen til 
vintervedlikehold av velveiene med 1 million kro-
ner i forbindelse med budsjett 2010. Dette innebar at 
de ikke lenger ville stå for brøyting og strøing, samt 
vedlikehold av veilys på velveier.   NVF engasjerte 
sine medlemmer, og ba om kommentarer til dette. 
Responsen var stor, med bred enighet om at dette 
ikke var holdbart. Kommunikasjonen med Nesodden 
kommune ble initiert i en e-mail fra Terje Fagernes 
11. Desember 2009, mindre enn en uke før vedtaket. 
Under et møte med Velforbundet like før jul og senere 
har kommunen skissert ønskede løsninger uten at det 
har funnet gjenklang hverken hos Velforbundet eller 
velforeningene. Saken fortsetter i 2010.

Oppfylling av strøsandkasser:
Det er i vintersesongen 2009/10 blitt etterfylt ca. 175 
kasser med strøsand. Samarbeidet med leverandøren 
har vært utmerket. Nye strøsandkasser kan kjøpes hos 
www.sommerbutikken.no, som har adresse Bergvn. 
37. PO box 264 N 1450 Nesoddtangen.

Steinmaterialer:
Styret inngikk en avtale med Franzefoss om fellesru-
tiner på bestilling av stein og sand. Avtalen ga gode ra-
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batter og administrative rutiner er å finne på websiden 
vår.  Avtalen må fornyes hvert år, hvis det er interesse 
for det. 

Radonundersøkelse:
Vi fortsetter med å kartlegge omfang av radon på 
Nesodden, og vil påpeke at grensene for radon ble 
halvert fra Statens Strålevern i 2009.

Byggesaker:
NVF formidler byggemeldinger til vellene og gir 
innspill på omfattende bygging alene eller sammen 
med velforeninger. Det er viktig at velforeningene 
holder seg informert om kommunens arbeid med reg-
uleringsplaner innenfor sine områder, ikke minst nå 
som vi går inn i en periode hvor utbygging kan skje i 
større omfang pga ordnet vann og avløp. Velforenin-
gene skal få planforslagene tilsendt direkte fra kom-
munen slik at de kan gi sin uttalelse. Når det gjelder 
de enkelte byggesakene er det derimot de enkelte 
naboene som har rett til å uttale seg. Vi skal viderefor-
midle meldinger om vedtak fra Nesodden kommune 
til de berørte velforeninger til orientering.

Nesodden, april 2010
Styret
.....................................................................................

Stiftelsen Hellviktangen -Årsberetning for 2009:

Styrets medlemmer i 2009:      
Kari Arctander, leder (rep. for Nesodden kommune)     
Karin Wiger, sekretariat (rep. for Nesodden Velfor-
bund) 
Øystein Rakkenes (rep. for Folkeopplysningsrådet)
 
Personlige varamedlemmer:
Olav Råmunddal (vara for Kari Arctander).
Terje Larsen (vara for Karin Wiger).
Svein Inge Straume (vara for Øystein Rakkenes).

Stiftelsen er ansvarlig for drift og vedlikehold av 
hovedhus, anneks og stabbur. I tillegg vedlikehold av 
uteområdet ca 2 m. rundt husene.

Hovedhuset leies ut til Hellviktangen Gård og Kun-
stkafeé AS. De har kafédrift, selskapsarrangemanger 
og holder konserter både inne og ute. Kunstkafeén har 
nye eiere. Stiftelsen har ny kontrakt med dem. Stab-
buret disponeres av kunstkafeén som lager. Olav Mel-
legaard drev kunstgalleri i lokalene i hele 2009. Han 
sluttet 31.12.2009.

Annekset leies ut til 3 kunstnere. Her drives bl.a. som-
merskole for barn. Her er ny 5års kontrakt inngått i 
2006 med opsjon på 5 nye år.

Les mer om
Hellviktangen

i neste nummer!

Styret har hatt 5 ordinære møter og 1 arbeidsmøte. 
Styret har også vært på befaring både i annekset og i 
hovedhuset flere ganger. Det ble i 2009 gjort et større 
arbeid i forbindelse med vann/kloakk. Nesodden 
kommunen , Teknikk og Miljø, sto for arbeidet. Det 
er også igangsatt utbedring av veien til Hellviktangen 
i regi av Nesodden kommune. Arbeidet vil vare til ut 
i 2010. Dette har gjort det vanskelig å drive kafeèn i 
denne tiden. 

På hovedhuset ble det i 2009 reparert og satt opp ny 
panel ved kjøkkeninngangen. Det er også ellers gjort 
en del reparasjoner flere steder på huset. Rapporten 
som ble utarbeidet av Eeg-Henriksen vil bli fulgt opp, 
men med små midler tar det tid.

Sekretariatet har brukt 68 1/2 timer på stiftelsens kon-
torarbeid. Leder og forretningsfører har nesten uke-
ntlig kontakt både på telefon og mail. De øvrige sty-
remedlemmer orienteres også på mail eller telefon når 
det er nødvendig.

Styret og Venneforeningen hadde dugnad på uteområ-
det. Flere av styrets medlemmer vært på Hellviktan-
gen og holdt øye med hvordan det har sett ut rundt 
husene.  Det har stort sett bra ut. Mangler stadig litt 
på orden.  Etterhvert må noe gjøres i forbindelse med 
hvordan søppel behandles. Rundt huset er det gjort 
pent med beplantning. 

Vi har også i 2009 fått inn kr.7.166,- til Hellviktangens 
Venner. Til vedlikehold av veranda på hovedhuset ble 
det fra Hellviktangens Venner gitt kr. 4.000,-. 

Stiftelsens hjemmeside fungerer nå.

Vi har hatt en del korrespondanse med Brønnøysund 
og Lotteri- og stiftelsestilsynet hvor vi nå er registrert.

Stiftelsen har en oversiktlig og sund økonomi, men 
uten støtte/bidrag fra andre er det lite vi kan gjøre av 
alt som burde vært gjort.

Stiftelsen hadde ved årets slutt et overskudd på 
kr.5.396,-.

Nesodden,
8. februar 2010



Dugnadene er i 
høyeste grad med 
på å styrke det so-
siale samholdet.
Frammøte, alle 
klare til innsats og 
med godt humør.
En edruelig og 
hardt arbeidende 
gjeng, med en godt 
forbredt ledelse.
- Og når velets led-
er i tillegg har med 
litt godt til felles 
hygge, (etter velg-
jort jobb, vel og 
merke...), er det et 
bidrag til ytterligere 
å styrke samholdet. 
Som det framkom-
mer av bildet har 
fotografen knipset 
akkurat et slikt 
øyeblikk. 
Og det rare er, at så 
fort disse får på seg 
dugnadsklærne, så 
kommer sola! Be-
vis, se bilde.
Denne høstdug-
naden ble ytter-
ligere toppet med 
velfest på Ekelund 
forsamlingshus. 
(Bildene derfra lig-
ger fortsatt til god-
kjennelse.?! Sterke 
saker…)

Men at det var en 
hyggelig velfest, 
var alle enige om.
Pene og hyggelige 
velbeboere, god mat 
og drikke. Musikk 
ved hele vellets 
bassman, pluss en 
innleid
gitarkis fra Drøbak? 
Englekor som fram-

førte sang(er) tatt 
på sparket. Fram-
ført med en innlev-
else som overgår 
alt du har opplevd 
så langt! Samtidig 
som parene slipte 
parketten med dans.

Ingen nevnt, ingen 
glemt. Men en stor 
takk til alle.
Om vi hadde det 
gøy? Prøv sjæl! Ga-
rantert vellykket.
Moralen er; først 
dugnad, så velfest.

forts. –  sak
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Nesodden velforbunds 36 medlemsvel
representerer over 3000 husstander på Nesodden

Rudstrand og
Presteskjær Vel
11 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan Johnsen
Faks: 22 44 30 65
Telefon: 91380412

Solbergskogen
Velforening
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Silje Kristine Prøven
kontakt@ 
solbergskogen.no
Telefon: 91700898
www.solbergskogen.no

Solbakken Vel
10 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no 
Telefon: 66919042

Sjøstrand Vel
63 medlemmer
Leder/Kontakt:
Dag Zapffe,
dag.zapffe@gmail.com
Mobil: 46050856
www.sjostrandvel.no

Skogen Syd
Huseierforening
45 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Kjølseth
styret@skogensyd.com 
Telefon: 91347286
www.skogensyd.com

Skogen Vest
Huseierforening
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Marit Fredriksen 
Løkholm
styret@skogenvest.com
Telefon: 92047479

Solåsen Vel
81 medlemmer
Leder/Kontakt: Stig 
Klingstedt. stigklingst-
edt@smartcall.no 
Telefon: 91198325

Alverntoppen Sameie
48 medlemmer
Leder/Kontakt:
Helga S Skånland.
Telefon: 90620045

Alværn Vel
71 medlemmer
Leder/Kontakt:
Eldrid Lorentzen
Forsland eldrid@
forslandarkitekter.no
Telefon: 95146910
www.alværnvel.no

Berger Vel
82 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan A Olsen
bergervel@
hotmail.com  
Telefon: 97571295

Bergheim 1 Sameie
50 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jo Stensvold
Jo.stensvold@c2i.net
Telefon: 93206921

Bergheim II Sameie
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kjetil Johan Olsen
Kjetil.johan@c2i.net
Telefon: 92020374

Bjørgan Vel
4 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vibeke Fogstad
Vibeke.fogstad@frogn.
kommune.no
Telefon: 66913255

Bjørnelia Vel
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Aleksander Bergquist
ellingquist@hotmail.
com Telefon: 91533060

Bjørnemyr Vel
58 medlemmer
Leder/Kontakt:
Siri Hatland, 
siri.hatland@nesodden.
kommune.no  
Telefon:  66912176

Blylaget Vel
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Harald Oppsand
Telefon: 98679818

Bomansvik Vel
108 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn G Larsen
bjoela@online.no
Telefon: 92014304

Dalbo Vel
86 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kaare M Skallerud
kaare.m@skallerud.
Telefon: 91512333
www.dalbo.no

Ellingstadåsen Vel
56 medlemmer
Leder/Kontakt:
Ida Grjotheim
ida@grjotheim.no
Telefon: 94400504
www.ellingvel.org

Fagerstrand Vel
121 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Saunes
styret@fagerstrandvel.no
Telefon: 99092001
www.fagerstrandvel.no

Fagerstrand/
Myklerud Vel
200 medlemmer
Leder/Kontakt:
John Wilson
johnwilson@c2i.net
Telefon: 90942480
Fjellstrand Vel
263 medlemmer
Leder/Kontakt:
Terje Gudbrandsen
Terje.Gudbrandsen@
nesodden.kommune.no   
Telefon: 95290058

Fjordvangen Vel
124 medlemmer
Leder/Kontakt:
Nils Christian
Børresen
styret@fjordvangenvel.
no
Telefon: 98221748

Flaskebæks Vel
102 medlemmer
Leder/Kontakt:
Truls Grønneberg
trulsg@kjemi.uio.no
Telefon: 97198082
www.flaskebekk.no

Hasle/
Fundingrudveien Vel
49 medlemmer
Leder/Kontakt:
Morten Anker-Nilssen
post@hfvel.no
Telefon: 95270406
www.hfvel.no

Hellvikskog Vel
151 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn Busk
busk@adl.no
Telefon: 98630196
www.hellvikskog.net

Helvik Vel
134 medlemmer
Leder/Kontakt:
Gaute Voigt-Hanssen
gauvoigt@online.no
Telefon: 91347461
www.helvikvel.org

Nesoddtangen Vel
191 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kari Ø. Holøs
Kari.holos@c2i.net
Telefon: 47289002

Nordstrand Vel
19 medlemmer
Leder/Kontakt:
Tone Grytting Horverak
grhorver@online.no
Telefon: 92087867

Oksval Vel
189 medlemmer
Leder/Kontakt:
Vivi Rastum
info@oksval.no
Telefon: 99279219
www.oksval.no

• Ansvarsforsikring.
• Rabatter på veidekksma-

teriell.
• Rabatt på strøsand.
• Gustig ordning for og 

samkjøring av oppfylling 
av strøsand.

Spro Vel
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kenneth Pettersen
styret@sprovel.no
Telefon: 92296048
www.sprovel.no

Svestad Vel
110 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Even Skjegstad
post@svestadvel.no
Telefon: 90025024
www.svestadvel.no

Søndre
Blåbærstien Sameie
135 medlemmer
Leder/Kontakt:
Trine M Rogg Korsvik
sbs@blabarstien.net / 
blabarstien@me.com
Telefon: 66916055
www.blabarstien.net

Torvvik Vel
25 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lise Kristin Justad
lise@lkj.no
Telefon: 99774703

Ursvik Vel
140 medlemmer
Leder/Kontakt:
Aase Ulleberg
ursvik.vel@gmail.com 
Telefon: 99644134
ursvik.inngangen.com

Øvre Torvvik Vel
68 medlemmer
Leder/Kontakt:
Mohammed El Mourabit 
Carlson, mem@nve.no
Telefon: 66914670

• Tegninger til lekestativ
• Hefte om lover og regler 

for private veier.
• Svært lønnsomt inn-

kjøpssamarbeid.
• se www.velnett.no for 

mer informasjon.

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

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

Eget nettsted?

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

Sommer
i velet?

Send oss gjerne
noen ord fra
dugnader,

sommerfester
eller andre

arrangementer!
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Tange Nærsenter - Telefon 400 05 954
Åpningstider: man-fre 9-20, Lør 9 -18

ALLTID GODE TILBUD

Vi fører et stort utvalg 
gaver, tapet, kjeler,

kjøkkenutstyr, verktøy, 
maling, elektroverktøy, 

jernvare, hageredskaper, 
griller

og diverse andre varer.

NESODDEN
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Kommentar til Nesodden kommunes
vedtak om kutt i brøyting av veier.

Private veier:
Interessene i en privat vei kan deles 
i tre grupper:

Eieren av grunnen veien ligger på 
Eieren av selve veien 
Veiens brukere 
Disse plikter i felleskap å holde 
veien i ”forsvarlig og brukande 
stand” (veglovens §54) , og at 
plikten ”kan oppfylles med ytelse 
av materiale eller arbeid eller med 
betaling av penger”. Vedlikeholdet 
består av brøyting, strøing og ved-
likehold av veien. 

Kommunen overtok vintervedlike-
holdet i 1991. Allerede i 1983 ble 
det fattet vedtak i kommunen om 
at de skulle overta velveiene etter 
hvert som de ble opparbeidet i hen-
hold til godkjent standard,…(Sak 
Nr. 73/83).

Før 1991 fikk vellene kommunale 
penger for å organisere brøyting og 
strøing selv. Den voldsomme ut-
byggingen som skjedde i flere vel 
gjorde at oppgaven ble for stor for 
de enkelte vel. Folk som bor langs 
velveiene binder allerede opp mye 
tid og penger. Ytterligere oppgaver 
kan bli for mye. Tungtrafikken til 
og fra byggeplassene tærer hardt 
på smale grusveier. Det er bebo-

erne som allerede bor langs ve-
ien som gjør jobben ved dugnad.
(hakke spade og trillebår). I enkelte 
vel tar man en byggeavgift samt at 
beboere langs velveier betaler en 
årlig avgift på kr. 500, ++ samt 
innsats i to veidugnader. 

 Velforbundet ble derfor enig med 
kommunen om at deres bidrag som 
brukere av veien ble dekket ved at 
de tok vintervedlikeholdet. Det vil 
si strøing og brøyting. 

Tidligere var ansvaret for veien 
pålagt vellene. Fra 1997 ble ans-
varet for vedlikeholdet pålagt 
brukerne i felleskap. Det som før 
ble gjort av frivillige er nå pålagt 
ved lov og alle må gjennom veilag 
være med å bidra til vedlikeholdet.

Mange steder på Nesodden har 
man nå veilag som fun-
gerer bra. Men loven sier 
at alle kan organisere seg 
som de vil, og derfor er 
det i noen vel et vei-
lag for hver vei. (§ 55). 
Veilagene er ikke regis-
trert som medlemmer i 
Nesodden Velforbund.  
I velforeningene er det 
frivillig medlemskap. 
Alle beboere er derfor 

ikke medlemmer i de velene hvor 
det ikke er veilag. Der  blir det 
derfor de frivillige medlemmene 
som allerede bidrar med medlem-
skontingent, veiavgift, dugnad og 
byggeavgift som igjen skal be-
lastes med oppgaver eller utgifter 
til brøyting og strøing. Dette vil 
helt sikker resultere i utmeldelser. 
( Hvis du ikke er medlem behøver 
du ikke betale eller være med på 
dugnad).

 Vi håper at dette kan gi litt innsikt 
i hvorfor beboere langs velveier og 
Nesodden velforbund reagerer.

Æresmedlemmer i
Nesodden Velforbund:
Eva Jantunen
Jorun Møller
Karin Wiger
Berit Skybakmoen

Vi  følger brøytesaken
gjennom hele sommeren.

Les mer på
www.nesoddenvelforbund.no 
og  Velforbundets facebook-

side!
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Eiendoms-
overdragelser
28. jan. - 27. april 
2010:

Omsetning av eien-
dommer i Nesodden 
kommune
Flateby Skogsvei 
8 (Gnr 6, bnr 189) 
er solgt for kr 
1.900.000 fra Marie 
Bakken til Kristof-
fer Kallhovd og 
Gry Wolf Mølmen 
(28.01.2010)

Andel av Lalienve-
ien 13 (Gnr 30, bnr 
446) er overdradd 
for kr 3.125.000 
fra Anne Kathrine 
Sørvig til Karl Erik 
Lund (28.01.2010)

Granatveien 28 (Gnr 
27, bnr 242, seksjon 
2) er solgt for kr 
1.300.000 fra Vigdis 
Gundersen til Frode 
Amundsen og Ingrid 
Svanevik Danielsen 
(01.02.2010)

Karl Pedersens vei 
24 (Gnr 15, bnr 5) 
er overdradd for kr 
100.000 fra Eva Ih-
len-Vaage til Katrina 
Ihlen Braithwaite 

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 kro-
nologisk rekkefølge.

Kjartan Veldes vei 
3 (Gnr 2, bnr 1532, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 1.760.000 fra 
Nesodden Boligsel-
skap as til Bei Zhen 
Tang (04.02.2010)

Øvre Utsiktsvei 
25 B (Gnr 4, bnr 
790) er solgt for kr 
3.000.000 fra Jan 
Holberg-Hansen til 
Lars André Lian og 
Eva Nikoline Strand 
Lian (08.02.2010)

Løkkeveien 21 
(Gnr 5, bnr 103) 
er overdradd fra 
Laila Nilsen til 
John Petter Nilsen, 
Torill Garder og 
Gro Nilsen Rognmo 
(08.02.2010)

Bjørnelia 65 (Gnr 
30, bnr 262) er solgt 
for kr 5.200.000 
fra Vigdis Oalann 
og Olav Werner 
Pedersen til Siri 
Oalann Pedersen og 
Kristian Romunds-
tad (08.02.2010)

Snarveien 4 (Gnr 
25, bnr 358) er solgt 
for kr 2.310.000 fra 
Bjørg Johanne Rask 
Arnesen og Mar-
tin Jensen til Eirik 
Skogstad Allgot 
og Cathrine Tyrdal 
(09.02.2010)

Gnr 2, bnr 1494, 
seksjon 2 er solgt 
for kr 1.640.000 fra 
Nesodden Bolig-
selskap as til Zarife 
Shehu (12.02.2010)

Andel av Nordve-
ien 17 (Gnr 4, bnr 
808) er overdradd 
fra Tore Håvard 
Røyneland til 
Henriette Arneberg 
(17.02.2010)

Vera Ingunn Moe 
(24.02.2010)

Omsetning av eien-
dommer i Nesodden 
kommune
Gnr 30, bnr 178 
er overdradd fra 
Nesodden Bolig-
byggelag A/L til 
Follo Boligbyggelag 
(25.02.2010)

Tangen Terrasse 27 
(Gnr 4, bnr 236) 
er overdradd fra 
Kåre Ottar Westbye 
til Ellen Westbye 
(25.02.2010)

Andel av Tøm-
merbakke vei 37 
(Gnr 30, bnr 292) 
er overdradd fra 
Kåre Alf Rotvik til 
Odd Larsen, Grethe 
Karin Pettersen 
og Ingrid Aaberg 
(26.02.2010)

Andel av Tøm-
merbakke vei 37 
(Gnr 30, bnr 292) 
er overdradd for kr 
1.791.666 fra Odd 
Larsen og Grethe 
Karin Pettersen 
til Ingrid Aaberg 
(26.02.2010)

Svestadbakken 71 
(Gnr 20, bnr 44) 
er overdradd fra 
Harald Dokken 
til Elin Dokken 
(26.02.2010)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 20, 
bnr 55

Vestveien 7 (Gnr 
4, bnr 211, seksjon 
41) er solgt for 
kr 2.435.000 fra 
Hannah Mathilde 
Lunde Grønvold og 
Henning Knudsen 
til Katrine Kleppe 
og Nikolai Kleppe 
(01.03.2010)

Nedre Movei 8 
(Gnr 4, bnr 111) er 
overdradd fra Hans-
Petter Heuer til Aase 
Heuer (01.03.2010)

Blåbærstien 2 E 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 16) er solgt 
for kr 2.800.000 fra 
Trygve Heyerdahl 
og Guro Margarete 
Camerer til Haakon 
Michael Harriss og 
Linn Brændhaugen 
(03.03.2010)

Solnedgangen 
3 (Gnr 4, bnr 
400) er solgt for 
kr 6.700.000 fra 
Torgrim Roll og 
Nina Nesse til Geir 
Andersen og Ingri 
Kristine Stensrud 
(04.03.2010)
Salget omfatter også 
andel av Gnr 4, bnr 
595

Andel av Elgfaret 
2 A (Gnr 30, bnr 
174) er overdradd 
fra Arne Olav 
Fredriksen til Bodil 
Margareth Mat-
thieson Hitterdal 
(04.03.2010)

Vårveien 1 (Gnr 
25, bnr 543) er 
overdradd for kr 
700.000 fra Lillian 
Tjølsen og Egil 
Marius Magdal 
til Arne Kåre 
Tjølsen og Bodil 
Johansen Tjølsen 
(05.03.2010)

Tangenveien 47 
(Gnr 4, bnr 108) 
er solgt for kr 
3.600.000 fra Pål 
Richard Rui til Kai 
Sundin Gjessing 
(05.03.2010)

Skoklestubben 
17 (Gnr 2, bnr 
970) er solgt for 

(02.02.2010)

Øst-Krangeveien 
24 (Gnr 15, bnr 
7) er solgt for kr 
9.500.000 fra Jan 
Terje Johannessen 
til Stein-Erik Val 
og Kristin Alexan-
dersen (03.02.2010)

Skoklestubben 2 
(Gnr 2, bnr 1340) 
er solgt for kr 
4.000.000 fra Eusé-
bio Turid Bertelsen 
Rodrigues til Ingelin 
Jorselje og Morten 
Teien (03.02.2010)

Kirkeåsveien 16 
(Gnr 11, bnr 27) 
er solgt for kr 
2.500.000 fra Ingrid 
Anna-Karin Eriks-
son og Torstein 
Alkanger til Jon-Are 
Hansen og Bård 
Eirik Bergflødt 
(03.02.2010)

Liaveien 11 (Gnr 5, 
bnr 264) er solgt for 
kr 3.200.000 fra Per 
Jakobsen og Jan-
Trygve Knarvik til 
Torbjørn Håkan Er-
gon og Lee Hsiang 
Liow (03.02.2010)

Bjørnemyr Ter-
rasse 21 G (Gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
74) er solgt for 
kr 3.400.000 fra 
Tove Karin Bruvik 
Westberg og Tor 
Christian Hildan 
til Hege Helene 
Sjøblom og Gus-
tavo Neiva Tavares 
(19.02.2010)

Andel av Midtveien 
92 (Gnr 28, bnr 
213) er overdradd 
for kr 1.725.000 fra 
Ann-Elin Pedersen 
til Gjert-Andre 
Kibsgaard Leirvaag 
(19.02.2010)

Bjørnemyr Ter-
rasse 13 G (Gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
28) er solgt for 
kr 2.175.000 fra 
Liv Olaug Fedje 
til Anne Kathrine 
Sørvig (19.02.2010)

Gnr 30, bnr 457 er 
solgt for kr 67.000 
fra Hans Fredrik 
Parr til May Britt 
Lien (19.02.2010)

Skoklefald Ter-
rasse 51 (Gnr 2, 
bnr 1377) er solgt 
for kr 5.500.000 
fra Joachim Hal-
vorsen og Nina 
Helene Weiseth 
Larsen til Trygve 
Heyerdahl og Guro 
Margarete Camerer 
(24.02.2010)

Andel av Kring-
sjåveien 8 (Gnr 
29, bnr 680) er 
overdradd for kr 
1.050.000 fra Espen 
Lunde til Elisabeth 
Karin Mæland 
(24.02.2010)

Gnr 29, bnr 161 er 
overdradd fra Vera 
Elisabeth Moe til 
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kr 3.900.000 fra 
Merete Elisa-
beth Lauritzen og 
Knut Eldar Brænd 
til Trond Erik 
Aslaksby og Kristin 
Josefine Ramsholt 
(09.03.2010)

Andel av Gnr 5, bnr 
145 er overdradd 
fra George Carl 
Denneche til Aase 
Gerd Denneche 
(10.03.2010)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 5, 
bnr 161

Andel av Gnr 5, bnr 
145 er overdradd for 
kr 1 fra Aase Gerd 
Denneche til Georg 
Fredrik Denneche 
og Kaj Denneche 
(10.03.2010)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 5, 
bnr 161

Andel av Kirkeåsve-
ien 14 (Gnr 11, bnr 
25) er overdradd fra 
Trygve Fred Arlind 
til Marit Granlund 
(10.03.2010)

Gnr 2, bnr 1494, 
seksjon 1 er solgt 
for kr 1.750.000 fra 
Nesodden Bolig-
selskap as til Astrid 
Birgitta Cyrus 
(11.03.2010)

Andel av Reinev-
eien 30 (Gnr 25, bnr 
425) er overdradd 
for kr 1.300.000 
fra Rune Gaasø 
til Birthe Gaasø 
(11.03.2010)

Faret 2 (Gnr 2, 
bnr 1068, seksjon 
96) er solgt for kr 
2.200.000 fra Marie 
Anne Eraker til 
Sigbjørn Atle Josdal 
(11.03.2010)

Gnr 2, bnr 1676 
er solgt for kr 
1.650.000 fra 
Hildegunn Solbø 
til Arild Berg og 
Inna Sangadzhieva 

(11.03.2010)

Flateby Skogsvei 
17 (Gnr 6, bnr 
297) er solgt for kr 
1.450.000 fra Birgit 
Annie Mehus til 
Bjørn Tore Urdal 
og Line Reykdal 
(12.03.2010)

Strandveien 40 
(Gnr 25, bnr 122) 
er overdradd for 
kr 2.530.000 fra 
Edel Helena Hagen 
til Kari Hagen 
(12.03.2010)

Snarveien 7 (Gnr 
25, bnr 283, seksjon 
3) er solgt for kr 
2.240.000 fra Mari-
anne Hagen til Jan 
Henrik Wainio og 
Mona Iren Børtveit 
(15.03.2010)

Fjellveien 39 (Gnr 
29, bnr 609) er solgt 
for kr 2.250.000 fra 
Arne Haugestad og 
Anne Lise Hauges-
tad til Nyeborg as 
(15.03.2010)

Gnr 29, bnr 716 
er solgt for kr 
2.250.000 fra Knut 
Nyvold til Nyeborg 
as (15.03.2010)

Røerveien 178 (Gnr 
8, bnr 42) er solgt 
for kr 2.580.000 fra 
Kari Louise Rim-
mereid til Saulius 
Viburys og Rai-
monda Viburiene 
(17.03.2010)

Tangen Terrasse 27 
(Gnr 4, bnr 236) er 
overdradd fra Ellen 
Westbye til Wenche 
Hagen (19.03.2010)

Andel av Oksvalve-
ien 25 (Gnr 2, bnr 
1627) er overdradd 
for kr 2.675.000 fra 
Camilla Therese 
Kruse til Martin 
Vislie Lervold 
(19.03.2010)

Haralds vei 18 (Gnr 

2, bnr 471) er over-
dradd for kr 1 fra 
Hesstvedt Knut til 
Nesodden kommune 
(19.03.2010)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 2, 
bnr 511
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 2, 
bnr 519
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 2, 
bnr 560

Gnr 2, bnr 567 er 
overdradd for kr 1 
fra Hustvedt Knut til 
Nesodden kommune 
(19.03.2010)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 6, 
bnr 44
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 6, 
bnr 57
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 6, 
bnr 59

Marikloppa 64 B 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 7) er solgt 
for kr 2.175.000 fra 
Bo Klokt Eiendom 
as til Guro Ingunn 
Koppen og Carl 
Christian Hvoslef 
(23.03.2010)

Gnr 6, bnr 313 er 
solgt for kr 50.000 
fra Oslofjorden 
Eiendomsutvikling 
as til Christian 
Alexander Landaas 
(23.03.2010)

Andel av Tangen 
Terrasse 15 B (Gnr 
4, bnr 194) er over-
dradd fra Karl Jens 
Bjerkelund til Tove 
Bell Bjerkelund 
(24.03.2010)

Kvartsveien 15 (Gnr 
27, bnr 236) er solgt 
for kr 2.700.000 
fra Mariana Penk-
ova Grozeva til Per 
Morten Strømmen 
og Elisabeth Svend-
sen (24.03.2010)

Richard Baches 
vei 9 (Gnr 2, bnr 

Flateby Skogs-
vei 2 (Gnr 6, bnr 
176) er solgt for kr 
4.000.000 fra Inge-
lin Jorselje til Endre 
Eldøy og Synnøve 
Fylling (08.04.2010)

Øvreveien 19 (Gnr 
2, bnr 1634) er solgt 
for kr 4.925.000 fra 
Eveline Skjønsberg 
Smith til Kari Tin-
nen og Johan Hus-
vik (08.04.2010)

Andel av Bekkevei 
8 (Gnr 29, bnr 230) 
er overdradd for kr 
700.000 fra Arild 
Brun til Jan Oskar 
Brun (09.04.2010)

Blomsterveien 2 
D (Gnr 4, bnr 276, 
seksjon 42) er solgt 
for kr 3.450.000 fra 
Trond Erik Aslaksby 
og Kristin Jose-
fine Ramsholt til 
Birgitte Oppegaard 
Pollen og Kenneth 
Aarskaug Wiik 
(09.04.2010)

Flafjellet 5 (Gnr 25, 
bnr 517) er solgt 
for kr 2.975.000 
fra Solveig Kristin 
Slette til Kjell Aune 
(12.04.2010)

Solli vei 15 (Gnr 
25, bnr 65) er solgt 
for kr 1.050.000 
fra Hans  Petter 
Michaelsen til Stig 
Atle Rugset og 
Tove Lise Winther 
(12.04.2010)

Andel av Liaveien 5 
(Gnr 5, bnr 260) er 
overdradd fra Lars 
Kristian Ingeberg til 
Jytte Sissel Haldrup 
(14.04.2010)

Vangkleiva 12 (Gnr 
26, bnr 138) er solgt 
for kr 3.850.000 fra 
Runar Einarsrud og 
Pia Elisabeth Steidel 
til Beate Blystad 
(14.04.2010)

1665) er solgt for kr 
1.800.000 fra Arne 
Hallset og Elzbieta 
Barbara Kosiak til 
Lisbeth Solberg 
Brune og Torgeir 
Brune (25.03.2010)

Andel av Mykler-
udveien 18 (Gnr 
25, bnr 162) er 
overdradd for kr 
1.600.000 fra Line 
Espeland til Jan Erik 
Grann (25.03.2010)

Tømmerbakke vei 
42 (Gnr 30, bnr 454, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 2.800.000 fra 
Øyvind Aaby Lien 
til Bjørn Chris-
tian Frostmann 
og Minjeong Kim 
(26.03.2010)

Myråsveien 27 (Gnr 
27, bnr 283) er solgt 
for kr 4.700.000 fra 
Mona Iren Børtveit 
og Jan Henrik Wain-
io til Inger Bucher 
og Rune Bucher 
(29.03.2010)

Gråbeinberget 
15 (Gnr 4, bnr 
373) er solgt for 
kr 7.600.000 fra 
Ronald Arnt Aase til 
Evy Kristiansen og 
Halvor Scheistrøen 
(29.03.2010)

Gnr 2, bnr 818 er 
overdradd fra Carl 
Støp-Bowitz til 
Trygve Bowitz, Ei-
nar Støp-Bowitz og 
Harald Støp-Bowitz 
(29.03.2010)

Andel av Gnr 2, bnr 
818 er overdradd for 
kr 10.000 fra Trygve 
Bowitz til Ei-
nar Støp-Bowitz og 
Harald Støp-Bowitz 
(29.03.2010)

Omsetning av eien-
dommer i Nesodden 
kommune
Gnr 2, bnr 135, 
seksjon 3 er solgt 
for kr 1.520.000 fra 
Rakel Hagen til Siri 

Damman og Quin-
tanilla Oswaldo Pari 
(30.03.2010)

Andel av Munke-
faret 19 (Gnr 2, bnr 
1122, seksjon 107) 
er overdradd for kr 
1.150.000 fra Gørild 
Malm Kristiansen 
til Roar Kristiansen 
(31.03.2010)

Andel av Seterveien 
21 (Gnr 29, bnr 422) 
er overdradd fra 
Pal Laszlo Kiss til 
Ildiko Maria Jozefa 
Kiss (06.04.2010)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 29, 
bnr 564

Seterveien 21 (Gnr 
29, bnr 422) er 
overdradd for kr 
700.000 fra Ildiko 
Maria Jozefa Kiss 
til Agnes Ve-
ronica Naur Kiss 
(06.04.2010)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 29, 
bnr 564

Andel av Bekkevei 
13 (Gnr 29, bnr 782) 
er overdradd fra 
Trond Knudsen til 
Kitty Adele Henrik-
sen (07.04.2010)

Furubakken 12 (Gnr 
5, bnr 59, seksjon 
12) er solgt for 
kr 4.250.000 fra 
Solåsen Panorama 
as til Rm Interbygg 
as (08.04.2010)

Andel av Nord-
veien 19 (Gnr 4, 
bnr 807) er over-
dradd fra Henriette 
Arneberg til Tore 
Håvard Røyneland 
(08.04.2010)

Furubakken 14 (Gnr 
5, bnr 59, seksjon 
11) er solgt for 
kr 4.250.000 fra 
Solåsen Panorama 
as til Tom Helge Vik 
og Anne Silje Kib-
sgaard (08.04.2010)



E
iendom

soverdragelser

20

NR 2
juni
2010

Kvartsveien 34 (Gnr 
27, bnr 220) er solgt 
for kr 2.375.000 
fra Kari Bjerke og 
Tom Arne Jansen 
til Line Espeland 
(15.04.2010)

Andel av Bjørnelia 
39 (Gnr 30, bnr 342) 
er overdradd fra 
Karl Harry Johansen 
til Synnøve Jo-
hansen (15.04.2010)

Gnr 1, bnr 970 er 
solgt for kr 25.000 
fra Rehab Bygg 
A/S Ks til Nesod-
den kommune 
(15.04.2010)

Gnr 1, bnr 971 
er solgt for kr 
25.000 fra Nesod-
den kommune til 
Rehab Bygg A/S Ks 
(15.04.2010)

Marikloppa 56 B 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 22) er solgt 
for kr 2.550.000 fra 
Bo Klokt Eien-
dom as til Gøran 
Thormodsen og 
Christin Dammen 
(16.04.2010)

Øvre Utsiktsvei 1 
(Gnr 4, bnr 321) 
er solgt for kr 
6.900.000 fra Stefan 
Robert Norris og 
Bente Birgitte 
Brekke til Camilla 
Aarrestad Bredrup 
og Egil Halvor Aar-
restad (16.04.2010)

Salget omfatter også 
Gnr 4, bnr 343

Bjørnemyrsvin-
gen 11 (Gnr 1, bnr 
535) er overdradd 
fra Roald Henry 
Helgesen til Turid 
Kranstad Helgesen 
(19.04.2010)

Gnr 2, bnr 1668 er 
overdradd for kr 1 
fra Nora Szentivanyi 
og Per Thomas 
Nordanger til 
Oksval 1 Borettslag 
(20.04.2010)

Vangkleiva 20 (Gnr 
26, bnr 159) er 
overdradd fra Runar 
Einarsrud og Pia 
Elisabeth Steidel 
til Beate Blystad 
(21.04.2010)

Fagerveien 39 (Gnr 
24, bnr 82) er solgt 
for kr 2.650.000 
fra Rune Bucher 
og Inger Bucher 
til Torstein Mon-
sen og Cathrine 
Cecilie Hoelstad 
(23.04.2010)

Fjordvangve-
ien 83 (Gnr 6, 
bnr 21) er solgt 
for kr 1.420.000 
fra Oslofjorden 
Eiendomsutvikling 
as til Georgios 
Konstantinidis og 
Marianne Grødum 
(26.04.2010)

Gnr 5, bnr 365 er 
overdradd fra Elisa-
beth Sødermann til 
Øyvind Østensvig 
Dale (27.04.2010)

Perleveien 55 (Gnr 
14, bnr 56) er solgt 
for kr 1.400.000 fra 
Doris Andersen til 
Daniel Hjerpaasen 
(04.05.2010)

Bjørnemyr Ter-
rasse 21 B (Gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
79) er solgt for kr 
2.800.000 fra Tone 
Bergan til Marte An-
ett Olstad og Chris-
tian Winger Solvang 
(05.05.2010)

Tangen Terrasse 
11 A (Gnr 4, bnr 
781) er solgt for 
kr 2.500.000 fra 
Gerd Grøstad til 
Nils Christian Bør-
resen og Carine 
Lindberg Børresen 
(06.05.2010)

Fredbostubben 
26 (Gnr 27, bnr 
111) er solgt for 
kr 3.150.000 fra 
Morten Jordin 
Jensen og Gro 
Margrethe Jensen 
til Martin Jensen 
(07.05.2010)

Andel av Tangen 
Terrasse 9 B (Gnr 
4, bnr 340) er 
overdradd for kr 
700.000 fra Turid 
Hertel-Aas til Svein 

Torleif Hertel-Aas 
(10.05.2010)

Linneaveien 28 D 
(Gnr 2, bnr 1025, 
seksjon 26) er solgt 
for kr 3.040.000 
fra Simen Rutlin-
Sæter og Kjer-
sti Rutlin-Sæter til 
Tengel Aas Sandtrø 
og Anja Sandtrø 
(10.05.2010)

Solbakken 27 (Gnr 
25, bnr 131) er 
overdradd fra Erik 
Bryn til Inger Bryn 
(10.05.2010)
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Oslo kommune

Solbakken 27 (Gnr 
25, bnr 131) er 
overdradd fra Inger 
Bryn til Vigdis Bryn 
og Hans Petter Bryn 
(10.05.2010)
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Oslo kommune

Fjordvangveien 20 
(Gnr 1, bnr 967, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 2.150.000 fra 
Perlen Eiendom as 
til Finn Asmussen 
(11.05.2010)

Edvards vei 25 (Gnr 
2, bnr 404) er solgt 
for kr 3.500.000 
fra Marianne 
Bratteli til Mette 
Berg og Christian 
Sturla Svensen 
(12.05.2010)

Andel av Gnr 1, 
bnr 713 er over-
dradd fra Jarl 
Øystein Kristiansen 
Askengren til Lena 
Margareta Nores-
son Devold og Eirik 
Aasekjær Devold 
(12.05.2010)

Sjølies vei 22 
(Gnr 6, bnr 50) er 
overdradd fra Tom 
Rykken til Viva 
Cathrine Rykken 
(14.05.2010)

Gnr 6, bnr 314 er 
overdradd fra Tom 
Rykken til Jon 
Kristian Rykken 
(14.05.2010)

Andel av Olavs vei 
113 (Gnr 2, bnr 681) 
er overdradd for kr 
500.000 fra Odd 
Magne Fjogstad 
til Odd Morgan 
Fjogstad og Mag-
nus Linné Fjogstad 
(18.05.2010)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 2, 
bnr 838

Støps vei 22 (Gnr 
2, bnr 624) er 
overdradd for kr 
2.500.000 fra Odd 
Magne Fjogs-
tad til Magnus 
Linné Fjogstad og 
Lene Lorentzen 
(18.05.2010)

Tømmerbakke vei 
34 (Gnr 30, bnr 
194) er solgt for 

kr 4.075.000 fra 
Charlotte Fjeld 
Andersen og Pål 
Fredrik Andersen 
til Hilda Charlotte 
Løes Hokholt og 
Arne Kristian Lind 
(19.05.2010)

Myklerudveien 
4 (Gnr 25, bnr 
91) er solgt for 
kr 3.000.000 fra 
Gurid Røren til 
Terje Davidsen og 
Christian Davidsen 
(19.05.2010)
Salget omfatter også 
Gnr 25, bnr 150

Andel av Borgenve-
ien 2 (Gnr 26, bnr 
146) er overdradd 
fra Terje Hines 
til Mette Hines 
(19.05.2010)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 26, 
bnr 186

Tajbråtveien 
39 (Gnr 25, bnr 
530) er solgt for 
kr 3.290.000 fra 
Terje Berggren 
og Richard Georg 
Heimvåg til Ricardo 
Norberto Laurini 
og Sidsel Laurini 
(20.05.2010)

Nordstrandveien 92 
(Gnr 28, bnr 11) er 
overdradd fra Ingeb-
jørg Vera Ødegaard 
og Marit Astrid Sta-
bell til Gølin Marie 
Ødegaard, Ivar Øde-
gaard, Karin Øde-
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gaard Uv, Marianne 
Stabell Håheim, 
Inger Johannesen og 
Tonje Stabell Lund 
(20.05.2010)

Elgfaret 21 (Gnr 30, 
bnr 147) er solgt 
for kr 6.000.000 
fra Christinos 
Michael Mavrikios 
og Birgitte Klausen 
til Harald Fredrik 
Aspull Thorp og 
Trude Aase Thorp 
(21.05.2010)

Andel av Lilleveien 
10 (Gnr 29, bnr 788) 
er overdradd for kr 
1.800.000 fra Kari 
Hareide og Tanja 
Hareide Solhaug til 
Henning Fjeld og 
Trude Hareide Sol-
haug (21.05.2010)

Hellvikveien 121 
(Gnr 1, bnr 310) 
er solgt for kr 
4.100.000 fra Nina 
Cecilie Luz Dary 
Nagvik Rosenberg 
og Johan Rosenberg 
til Ellen Rosenberg 
og Damian Edward 
Laws (21.05.2010)

Gnr 2, bnr 1494, 
seksjon 3 er 
overdradd for 
kr 1.880.000 fra 
Nesodden Bolig-
selskap as til Anne 
Elisabeth Østreng 
og Roger Sletten 
(25.05.2010)

Andel av Gnr 1, bnr 
135 er overdradd 
fra Tone Erland og 
Bengt Olav Lauten 
til Torstein Kambes-
tad Goyer og Pia 
Elisabet Victori 
Rudolfsson Goyer 
(25.05.2010)

Movei 15 (Gnr 
29, bnr 302) er 
overdradd for 
kr 2.100.000 fra 
Kari Derbakk til 
Espen Derbakk 
(26.05.2010)

Kilde: Statens 
kartverk
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Fellesvelets avis for 50 år siden!

Returadresse: 
Nesodden Velforbund
Postboks 127 
1451 Nesoddtangen

B

Det ble gitt ut 2 nummer av Felles-
velets Avis, sommeren 1960.

I nr. 3 fortelles det at velforbundet 
består av 29 velforeninger i Nesod-
den og Frogn med 2000 medlem-
mer!  I referatet fra årsmøtet ble det 
bl.a nevnt at styret hadde deltatt i 
konferanser med lysverkbestyrer 
og kommuneingeniøren og det er 
de samme sakene som går igjen da 
som nå: Veidekke, spørreskjemaer 
som blir sendt ut til velene som 
ikke blir besvart...., snøbrøyting, 
sandstrøing, veilys og velavisen...  
Det er disse sakene som engasjerer, 
da som nå.

Det ble også avholdt årsmøte for 
Fagerstrand vel og det var hele 59 
personer til stede! På dette møtet 
ble bl.a en påtenkt kloakklagune 
nevnt. Formannen lovet forsamlin-
gen å  komme nærmere tilbake til 
denne saken.
Etter møtet ble det servert pølser, 
potetpuré med øl og etterpå kaffe. 
Det var sang, musikk og sketsjer 
av velets medlemmer og dans til kl 
1.00. Fagerstrand vel vet tydeligvis 
hvordan de skal få folk til å møte 
opp på årsmøtet!

Fjordvangen vel hadde også 
årsmøte og de melder at de har 
158 medlemmer. Det nevnes bl.a at 
velet hadde sikret seg absolutt rett 
til å ha et uværsskur på tomten til 
Spolén Nilsen og søkte kommnen 
om bidrag, men fikk isteden et lass 
med stein. Det nevnes også at det 
ble foretatt omfattende vedlike-
holdsarbeid i området.

Ildjernet Vel skriver om omfat-
tende jordrotteplager og om Oslo 
veggdyrkontroll som foretok en 
inspeksjon og razzia med gass-
patroner. Dramatisk utrydding av 
plageånden, mao. 

Det nevnes 
i en notis at fellesvellet 
hadde hatt møte med drifts-besty-
rer i Elektrisitetsverket på Nesod-
den angående retningslinjer for lys. 
Her ble det bl.a bestemt at velene 
selv må besørge kvisting av trær 
der ledningen skal gå og avståelse 
av grunn til stolpene og at “velene 
skal betale alt Elektrisitetsverkets 
arbeid ifølge nota”.

Fellesvelet skiftet også formann 
dette året. Etter mange år som for-
mann varslet Ragnvald A. Larsen 
at han ønsket avløsning.

Arne Hermansen ble dermed valgt 
til ny formann.

Nr 4 besto kun av 8 sider og start-
er med å liste det opp hvor mye 
penger kommunen har bevilget til 
forskjellige velenes veier - tilsam-
men 11 604 kr ble fordelt på 27 vel. 
Da var også veiene et hett tema...
Videre stilles det spørsmål om 
kloakkforholdene i Drøbak.

I en liten notis på side 3, for-
telles det om en liten rødstjert 
som hadde bygd rede i en hag-
esprøyte som hang på en vegg i 
hagen, og som skulle illustrere 
hvor våt sommeren hadde vært.

Og i Fjordvangen Vel hadde de 
avholdt årsmøte hvor det bl.a ble 
notert at det hadde vært dårlig opp-
møte, noe de mente skyldtes tid-
spunktet. Det ble dermed bestemt 
at møtet heretter skulle avholdes i 
august.

Blylaget vel skriver at de hadde 
et virksomt år hvor bl.a mange av 
veiene hadde blitt utbedret og Vel-
huset hadde bitt pusset opp. De 
hadde også arrangert medlemsut-
lodning, markeder og gudstjenester 
i velhuset.

Vi nevner til slutt at
Seilforeningen på Oksval

ble stiftet dette året!
Vi gratulerer foreningen

med 50 års jubileet!
Vi skriver mer om dette jubileet i 

neste utgave av velavisen!


