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Fra N
esodden velforbund

ET TRYGGERE NESODDEN!

FORSIDEN
Leder i Velforbundet Jon 
Martin Larsen, leder i 
Nesodden Røde Kors, 
Morten Rosef og styrem-
edlem Martin Tioukalias er 
rystet over gjengoppgjøret 
som fant sted på Berger 
Stadion. Dette må vi gjøre 
noe med!

Foto: Grethe Marie Belboe

LEDER:

Jon Martin Larsen
jonmartinlarsen@gmail.com

tlf. 97082384
Ellingstadåsen Vel

NESTLEDER:

Knut Næsje
knnaesje@online.no
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Ursvik Vel

Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095

Hellvikskog vel

Martin Tioukalias
tikalis@hotmail.com

tlf.   93819181
Ellingstadåsen Vel

SEKRETÆRIAT:

Nesodden Velforbund
Postboks 127

1451 Nesoddtangen
tlf. 90971449

kontakt@
nesoddenvelforbund.no

Bankgiro: 1720 07 06781

STYRET I NESODDEN VELFORBUND 2009-2010

Nesodden Velforbund skal gi områdeforeningene råd i arbeid med 
samfunns- og stedsutvikling, og er Norges Velforbunds forlengede 
arm inn i lokalmiljøet. De lokale velenes oppgaver er alt fra nære, 
synlige tingene, som å sørge for sand i strøkassene til det å se til at 

byggemeldingene følger reguleringsplanen for området.
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Andre goder er juridisk ekspertise, spesialkompetanse på miljøom-
råder (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.
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vigdis.bryn@su.hio.no

tlf. 93487753
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sognhild.ostvold@nordea.com

tlf. 92292266
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18 år gamle Gabrielle Maria Sæbø  opp-
levde et mareritt på sin egen 18 års dag 
sent i august. Tre ungdommer, som ikke 
skulle vært der, dukket plutselig opp og 
begynte å krangle med de inviterte gjest-
ene. De fiket til en festdeltaker før de fors-
vant utenfor. Der fortsatte bråket. En nabo 
kom til, men han ble regelrett slått ned. 
Mannen ble slått bevisstløs og sparket, og 
ble sykmeldt.
Gabrielle ringte politiet 
seks ganger, men ingen 
kom. Til Akershus Amtsti-
dende svarte politiet at de 
snudde på veien da de hørte at de ubudne 
gjestene hadde løpt sin vei. - Det uroer 
meg.

De dro aldri for å se til skadene og for 
å samle øyenvitneskildringer og bevis. 
Politiet hadde heller ikke tid til å ta i mot 
anmeldelsen fra Gabrielle da hun kom til 

bundet tør ikke stole på kvaliteten i poli-
tiarbeidet, derfor må frivilligheten trå til.
Det er også derfor Velforbundet i denne 
utgaven av Velavisen omtaler Nabo-
hjelpen. Denne ordningen hvor naboer 
yter litt ekstra for å passe på hverandre, 
er en god ting. Les den nøye og diskuter 
dette gjerne i velforeningene. Det er fak-
tisk mye vi kan gjøre for å øke tryggheten 
og sikkerheten til hverandre.

Men det går en grense. Og den grensen 
går ved lavere polititilværelse på Nesod-
den. Som leder av Nesodden Velforbund 
går jeg gjerne foran for å mobilisere friv-
illigheten i vellene til å bry seg mer om 
hverandres sikkerhet. Jeg oppmuntrer 
nabopatruljering og natteravning, men 
jeg vil aldri bli en talsmann for at politiet 
skal overlate oppgaver til befolkningen på 
Nesodden. Velforbundet vil aldri aksept-
ere noen gråsoner her heller.

lensmannskontoret i kontortiden på mand-
agen etter.
Navnene på de tre ungdommene var også 
kjent. De ble heller ikke avhørt før flere 
dager senere. - Det uroer meg enda mer.

Nesodden Velforbund vil aldri akseptere 
et så dårlig politiarbeid som politiet på 
Nesodden her har utvist. Legger vi det 

sammen med vold og trusler 
som ikke kommer til tiltale og 
de mange innbruddene, blant 
annet på Fjordvangen i sep-
tember som aldri blir oppklart 

og ikke minst gjengoppgjøret på Berger 
stadion, vitner det om at vi på Nesodden 
har grunn til å føle oss mindre trygge. Slik 
kan vi ikke ha det. Velforbundet vil være 
vaktbikkje overfor politiet for å ettergå 
sviktende politiarbeid. De som har saker 
å melde fra om kan henvende seg til en 
av oss i styret eller til sekretariatet. Velfor-

- Det uroer
meg
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N
esodden velforbund inform

erer
Vi vet at det bor folk på Nesodden som 
trenger ekstra oppmerksomhet fra poli-
ti. Derfor engasjerer Velforbundet seg 
spesielt i arbeidet med tryggheten på 
Nesodden denne høsten. Men vi stopper 
ikke der. Vi vet også at det er mennesker 
på Nesodden som trenger ekstra hjelp fra 
helse- og omsorgssektoren. Blant annet 
rusavhengige og mennesker med psykiske 
lidelser. Her går Nesodden lenger enn 
mange andre kommuner i landet når kom-
munen etablerer egne boliger for denne 
sårbare gruppen. Velforbundet roser dette 
initiativet, og håper god informasjon 
rundt dette tiltaket gjør at det er enklere 
å ønske det velkommen. Tiltaket kommer 
til å få stor betydning for de som får ha 
hjemmene sine der, og vi håper de får ta 
del i det gode naboskapet som, tross mye, 
råder på Nesodden. 

Denne høsten holder også styremed-
lemmene i Nesodden Velforbund trykket 
høyt i en rekke andre saker: Vi arbeider 
mot Oslo Havn og de andre tiltakshav-
erne i deponisaken for å stoppe eksperi-
menteringen i Oslofjorden. Vi er en del 
av folkeaksjonsgruppen for å få tilbake 
hurtigbåten mellom Nesoddtangen og 
Aker Brygge og jobber for bedre samferd-
selstilbud generelt. Vi jobber for å styrke 
støtten til velforeningene både økonomisk 
og menneskelig ved å ha et styremedlem 
som rådgiver i drift og ledelse for velfore-
ningene. Vi styrker arbeidet for å gjøre 
Nesodden til en enda bedre miljøkom-
mune med innsamling av ting til resirkul-
ering. Vi oppmuntrer til kompostering, og 
arbeider nå for å holde gratis kurs i kom-
postering til våren sammen med Follo Ren 
og Grønn Hverdag.

Samtidig fortsetter Velforbundets styre og 
sekretariat å være våken for velforenin-
genes og velmedlemmenes behov og øn-
sker. Vi er her for å løfte opp deres saker. 
Om du vil bidra i Forbundets arbeid på en 
eller flere fronter, meld fra til oss!

Velforbundet har, og har hatt, mange en-
gasjerte mennesker med seg. En av dem 
som vi nå takker av er Ann-Turi Ford 
som har jobbet med Velavisen. På vegne 
av Velforbundet vil jeg takke henne for 
hennes pålitelige innsats.

Med ønske om en god – og tryggere 
høst!

Jon Martin Larsen
Leder/Nesodden Velforbund

Oppfylling
av sand i strøkasser:
- Ja tiden er inne nok en gang - vinteren 
nærmer seg med stormskritt...

Vi gjør som ifjor: Samler sammen alle be-
stillinger fra medlems-velene og sender 
en felles bestilling. Vil du være med på 
en fellesbestilling med oss send oss en e-
mail og gi oss beskjed. Sørg for å send oss 
oversiktskart hvor sandkassene er merket 
opp.
BESTILLINGSFRIST:
30. september!

Kommunal eller privat
snømåkingsavtale?
Vi erfarer at de forskjellige medlemsve-
lene våre har forskjellig praksis i forhold 
til snømåking. Noen har private avtaler og 
noen veier tar kommunen seg av. Vi ønsk-
er nå å kartlegge hvilke snømåkingsavtale 
de enkelte velene har for sine veier. Gi 
tilbakemelding om dette til Terje Larsen 
på e-post: terlar@live.no eller på telefon 
92630095.

OBS! Medlemmer som ikke 
bor fast på Nesodden som 
får velavisentilsendt til din 
faste adresse - SE HER!
Våre medlemslister trenger oppdatering! 
Vi opplever ofte at folk klager fordi de 
ikke får avisen i posten, at vi får avisen 
i retur pga. ukjent adresse, at mottaker 
har flyttet og glemt å oppdatere oss med 
adressen sin, mottakere av avisen har ikke 
lengre tilknytning til Nesodden fordi de 
har solgt hyttene/boligen sin... osv, osv...
Så nå tar vi en skikkelig opprensking 
i adresselistene våre! Vi kommer til å 
sende ut melding til alle medlemsvelene 

våre og be dem sende oss oppdaterte 
medlemslister, og vi ber dem spesielt 
sørge for å gi oss en oppdatert liste over 
medlemmer som har adresse utenfor 
Nesodden.   Fom. nr 1/10, vil vi slette 
alle utenbygds-listene våre og kun sende 
ut avisen til de som står på listene vi får 
fra velene. Det betyr at hvis du bor utenfor 
Nesodden, men har krav på å motta avisen 
vår i posten fordi du enten har sommerbo-
lig eller hytte på Nesodden, eller eier en 
bolig som du selv ikke bor i, etter nyttår 
plutselig avisen i posten, må du ta kontakt 
med velet ditt og be dem bekrefte til oss at 
du er medlem i velet.

Sørg for
synlig husnummer!
Alle på Nesodden har husnummer. Men 
leger som kjører legevakt, og andre som 
besøker mange husstander på Nesodden, 
klager ofte sin nød over manglende hus-
nummer. Oppfordringen går derfor til alle 
Nesoddens husstander: Sørg for å merke 
huset ditt med nummer slik at det er synlig 
fra veien! Neste gang kan det være du som 
trenger hjelp,
og i de mest akutte tilfellene kan det være 
minutter som skiller mellom liv og død. 
Så gjør det nå, ikke vent! Samme prob-
lematikk gjelder for veinavn: Velene opp-
fordres til å lage skilt med veinavn, og 
plassere det sentralt i nærmeste kryss.Sørg 
for synlig husnummer.
Lurer du på hvor du får tak i et godkjent 
husnummer? Ta kontakt med Nesodden 
brannstasjon.

Har vi riktig adresse?
Velforbundets kontrollsenter fortviler over 
aviser som kommer i retur på grunn av feil 
adresse. Derfor: Husk å melde  adresse-
endring på epost til kontakt@nesodden-
velforbund.no eller i vanlig post til:
Nesodden Velforbund, Postboks 127, 
1451 Nesoddtangen.
Sekretariatet minner også om at vel og 
foreninger faktureres for kontingent etter 
antall medlemmer, så sørg for at vi får be-
skjed om alle endringer.

Savner du velavisen i 
din postkasse?

Ring Follo distribusjonsservice
66 91 07 54 / 915 56 964

HUSK              HUSK
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Nesodden kommune er nå i ferd 
med å starte oppbyggingen av bo-
lig med bemanning til mennesker 
med samtidig rusavhengighet og 
psykisk lidelse. Det har lenge vært 
et savn, og et hull i tjenesteappara-
tet, at vi ikke har hatt egnede bo-
liger til mennesker med dobbeltdi-
agnoser.
Vi er nå kommet så langt at om-
byggingen av Gjestehuset legges 
ut på anbud i løpet av september, 
og vi håper Gjestehuset, som det 
nå heter og som ligger i dumpa 
ved innkjørselen til Rehabsenteret 
og Nesoddtunet, vil stå ferdig pr. 
1. februar 2010. Vi håper å kunne   
ønske de første beboerne velkom-
men pr. 1. mars 2010. 
Gjestehuset, som vil hete noe 
helt annet når det står klart, vil ha 
døgnbemanning med høyt faglig 
utdannet personale. I boligen vil det 
gis miljøterapi, som er en anerkjent 
metodikk for endring og erfaring, 
og det skal jobbes etter ukeplaner 

og med motivasjon. Det vil være 5 
leiligheter, 1 hybel, personalbase, 
og fellesrom som kjøkken og stue. 
I tillegg vil det være en kriseplass 
og en skiftestue. Botiden vil være 
fra 7-10 år.
I boligen vil en gruppe mennesker 
som har hatt vanskelig for å bo an-
dre steder leve livene sine. Her skal 
det feires 17. mai, jul og påske. Her 
skal det lages god næringsrik mat, 
og det skal være vekt på relasjons-
bygging og samarbeid. 
Flere har vært skeptiske til et slikt 
tiltak og vist til store skremmende 
avisoverskrifter. Det er viktig å 
legge seg på minne at hendelser 
som har fått avisoverskrifter, har 
dreid seg om personer som ikke har 
fått den hjelpen de har trengt, og 
som ofte har bodd alene hjemme. 
Gjesthuset vil i så måte tilby det 
motsatte, nemlig godt sosialfaglig 
arbeid og omsorg, samt ansatte til 
stede 24 timer i døgnet. 
Beboerne er mennesker som     

ET HJEM FOR ALLE

Ole Martin Holte er sosionom 
og for tiden seksjonsleder for 
seksjon Psykisk Helse i Nesod-
den kommune. Han har studert 
teologi og studerer nå gestalt-
terapi ved Norsk Gestaltinstitutt 
AS. Han bygget opp og ledet Ga-
tetjenesten i Fransiskushjelpen i 
Oslo over flere år.
I 1993 konverterte han til katoli-
sismen og levde åtte år i kloster 
som fransiskanermunk.

Under sin utdanning som so-
sionom valgte han som et under-
cover prosjekt, å leve tre somre 
på gata som frivillig uteligger, i 
Oslo og København.

Han har bred erfaring fra opp-
søkende arbeid i rus- og prosti-
tusjonsmiljøene i Norge, Dan-
mark, Nederland og Belgia. Han 
har jobbet oppsøkende i Kirkens 
Bymisjon-Oslo med eldre menn.

allerede bor i Nesodden kommune. 
Vi skal ikke hente inn mennesker 
fra andre kommuner. 
Derfor er det med glede vi nå job-
ber med oppbyggingen av bo-
lig for mennesker med samtidig 
rusavhengighet og psykisk lidelse. 
Vi ønsker at Gjestehuset skal gi en 
ekstra verdi til nærområdet, og bli 
et godt sted å bo og jobbe, og pas-
sere forbi.

Ole Martin Holte
Seksjonsleder Psykisk Helse
Nesodden Kommune

Gjestehuset, som ligger hyggelig gjemt innimellom trærne, til venstre i 
innkjøringen til Sunnaas, skal være klart til innflytting i mars 2001.

Foto: Grethe Marie Belboe
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Fakta:
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- Velforbundet vil med dette initia-
tivet vise at vi går aktivt inn i  den 
økende voldsproblematikken på 
Nesodden og at vi skal bidra til å  
finne løsninger både inn mot kom-
munen og politiet, og sammen med  
frivillige aktører på Nesodden, sier 
leder Jon Martin Larsen. Han un-
derstreker at det er helt avgjørende 
å holde på en god kontakt med 
ungdommene i dette arbeidet.
- Vi trenger å gi stemme til både 
gjengene og ungdommene utenfor  
disse gjengene. Dette er helt sen-
tralt i det antivoldarbeidet som  
Røde Kors lykkes med over hele 
verden, sier Larsen, som også er  

mediesjef i Røde Kors i Norge.
Lokalforeningsleder for Røde Kors 
på Nesodden, Morten Rosef, under-
streker at Røde Kors både lokalt og 
globalt har lang ekspertise  innen 
konfliktmegling og voldsarbeid.
- Vi henter nå disse menneskene til 
Nesodden og vil samtidig bygge  
opp denne kompetansen på Nesod-
dden for å bidra, sier Rosef.
Om ikke lenge er også Røde Kors 
Ungdom aktive på Nesodden. Dette 
vil  kunne gi nye aktiviteter til 
lokalmiljøet.
- Røde Kors Ungdom engasjerer 
seg bredt i holdningsskapende 
arbeid, og jeg tror dette vil bringe 

mye positivt med seg for ungdom-
mene på  Nesodden, sier Rosef.
Velforbundslederen tror ressurs-
gruppen kan ha potensiale i seg 
til å  kunne arbeide bredere etter 
hvert.
- Velforbundet når ut til rundt ti 
tusen beboere på Nesodden, og  
sammen med det lokale Røde Kors 
og Natteravnene danner vi en bred 
og  veldig operativ gruppe for å 
engasjere lokalsamfunnet i ulike 
saker,  men inntil videre holder vi 
et sterkt fokus på anti-voldstiltak 
og  bedre levekår for ungdom-
mene på Nesodden, sier Jon Martin 
Larsen.

På initiativ fra Nesodden Velforbund blir det nå dannet en  ressursgruppe for
frivilligheten med det lokale Røde Kors og ønsker å få med seg andre frivillige or-
ganisasjoner som f.eks. Natteravnene. Første dagsorden er å jobbe mot vold og for 
godt  ungdomsarbeid.

Nesodden Røde Kors ble stiftet 
6. april 1956 og driver i dag 
besøkstjeneste og hjelpekorps. 
Hjelpekorpset er organisert med 
sitt eget styre.
Lokalforeningen står tilsluttet 
Røde Kors i Norge, og bygger på 
verdiene til denne organisasjo-
nen. Røde Kors i Norge er igjen 
tilknyttet den internasjonale 
Røde Kors- og Røde Halvmåne-
bevegelsen.

Lokalforeningsstyret i 2009 be-
står av leder Morten Rosef, Sissil 
Fosnes, Gunnar Johansen, Bente 
Seglén, Svein Tore Viken, Victoria 
Bjønness og Jørn Bjørnstad.
Lokallaget disponerer Knutstua på 
Ursvik; en koselig tømmerhytte.

Besøksadresse:
Knutstua
Knuts vei 102
1450 Nesoddtangen

V
i m

obiliserer frivilligheten m
ot vold

VELFORBUNDET MOBILISERER 
FRIVILLIGHETEN MOT VOLD

Postadresse:
Postboks 45

1451 Nesoddtangen

Kontaktinfo: 
Morten Rosef
Tel: 97051408

chrros@online.no

Hjelpekorpsets vakttelefon: 908 73 073 
Webside: www.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/akershus_rode_kors/LF/nesodden/
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Natteravnene er et nattevan-
dringsprosjekt som ble startet 
etter initiativ fra Kristian Brandt 
og Christen Krosshøl i september 
1990. Ideen ble hentet fra Oslo, 
som fikk sine første Natteravner 
i april samme år. Etter hvert har 
flere kommuner i Norge sett ver-
dien i dette, og etablert nattevan-
dring.

Nattevandringene tar til hver 
fredag og enkelte lørdager kl 
20:45, hvor de møtes på Tan-
genåsen fritidsklubb på Nesodd-
tangen og på Myklerud fritidsk-
lubb på Fagerstrand. De avslutter 
som regel rundt midnatt.
Natteravnene holder seg først og 

Fakta:

Nesodden Røde kors’ leder Morten Rosef, Velforbundets leder Jon Martin Larsen og styremedlem Martin 
Tioukalias diskuterer videre strategi foran Knutstua.

Foto: Grethe Marie Belboe

fremst i områdene rundt fritidsk-
lubbene, men om nødvendig for-
flytter de seg også til andre steder 
på Nesodden.

Når vi er ute på vandring, bærer 
natteravnene en mørk blå vest eller 
gul jakke med logo på som tilkjen-
negir at vi er natteravner.

Nattravnene på Nesodden vil 
oppnå følgende med nattvan-
dringene sine: 
• Gjøre tettstedene på Nesod-

den til tryggere områder for 
alle aldersgrupper.

• Utvikle naturlig kontakt mel-
lom ungdom og voksne.

• La voksnes tilstedeværelse 
dempe rus-, volds- og skade-
verks- problemene.

• Utvikle tverrkulturell for-
ståelse og samhørighet.

Dersom du ønsker å vite mer 
om Nattravnene, eller være 
med en tur som natteravn 
kan du ta kontakt med natte-
ravnenes leder på telefon
959 97 379.

Klippet fra: www.natteravn.no/nesodden.
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EN NABO KAN GJØRE MYE
UTEN Å GRIPE DIREKTE INN.

- Hvor går grensen for hva Nabo-
hjelpen skal gjøre?
En nabo kan gjøre mye uten å gripe 
direkte inn i en situasjon. Vi ønsker 
først og fremst at naboens rolle er 
å forebygge og observere. Når man 
vet at naboen er borte, kan man 
hjelpe til med å få det til å se be-
bodd ut. Legge søppelsekken oppi 
søppelbøtta, ta inn post, skru av og 
på utelys osv. De kan også følge 
med på ”mistenkelige” aktiviteter 
rundt huset. Hvis man f.eks. ser 
en bil som er parkert på et uvanlig 
sted over lengre tid, personer som 
vandrer rundt og som tilsynela-
tende leter etter en adresse el. men 
som på en eller annen måte ikke 
virker troverdig, kan man notere 

Vi synes ideen om å engasjere seg i nabolaget som stiftelsen Nabohjelp oppfor-
drer til er god. Men vi er litt bekymret for at dette vil slakke av på politiets engas-
jement i de områdene hvor denne ”nabohjelpen” fungerer bra, og at grensen for 
borgervern vil bli litt utvisket eller uklar for den enkelte beboer. Vi utfordret der-
for politiet på Nesodden til å svare på noen spørsmål.
Politiførstebetjent Gisle Sveen ved Nesodden lensmannskontor tok utfordringen.

Tekst: Grethe Marie Belboe dette ned på en lapp. Bilnummer, 
biltype, farge, beskrivelse av den 
mistenkelige personen, osv. osv. 
Hvis det ikke skjer noe, glemmer 
man denne lappen, men blir det 
begått innbrudd i området, er dette 
verdifull informasjon for politiet.

- Kan vi stole på at politiet stiller 
opp og faktisk dukker opp når vi 
trenger?
I utgangspunktet skal politiet stille 
opp uansett, men det vil alltid bli 
foretatt en prioritering i forhold 
til hvor alvorlig situasjonen er og 
i forhold til andre oppdrag som 
kommer samtidig. Et pågående in-
nbrudd er for eksempel høyt prior-
itert, mens det blir ikke umiddel-
bar politiutrykning hvis innbrudd 
i hjemmet blir oppdaget når man 
kommer hjem fra ferie. Oppdager 
man at et innbrudd er i gang skal 
man ringe 112 for å bli prioritert. 
Når det gjelder å gripe inn i krim-
inelle handlinger så kan enhver, 
iflg. straffeprosesslovens §176, an-
holde eller pågripe en person som 
er i gang med å begå et lovbrudd, 
men denne personen skal øyeb-
likkelig overgis til politiet. Men 
man skal være forsiktig i slike situ-
asjoner og politiet vil heller anbe-
fale å innta en observatørrolle.

- Det har vært mange innbrudd på 
Nesodden i sommer - er noen av 
dem oppklart?
Nesodden utpeker seg ikke høyt 

opp i forhold til antall innbrudd. 
Tvert imot vil jeg si at Nesodden 
er et generelt trygt sted å bo. Det 
er forståelig at det straks føles mer 
utrygt når det har vært innbrudd 
hos naboen, og denne sommeren 
har nok ”storby-virkeligheten” 
kommet litt nærmere. Men det har 
ikke vært flere tilfeller av innbrudd 
her på Nesodden enn det som er 
normalt.
Vi har mange oppklarte saker og vi 
føler vi har god oversikt over krim-
inell aktivitet på Nesodden.
Det er viktig at man ved an-
meldelser, gir politiet en god be-
skrivelse av verdifulle og spesielle 
gjenstander som er blitt borte. Det 
beste er jo hvis man har bilder av 
gjenstandene. Det gjør det lettere 
for politiet å finne dem igjen.
   
- Hvor stor politibemanning har 
Nesodden om kveldene og i hel-
gene?
Vi har patruljer som kjører kon-
tinuerlige runder rundt i hele Fol-
lo. Det er ikke stasjonert en egen 
patrulje på Nesodden på kveld og 
natt. Mye av politiets virksomhet 
er hendelsesstyrt. Det hele sty-
res fra operasjonssentralen i Follo 
politidistrikt. Ved patruljering pri-
oriterer vi å kjøre i de områdene 
vi mottar klager, men vi prøver å 
dekke hele distriktet så god vi kan.

Naboen bør først og fremst ta på 
seg obervatørrollen og være opp-
merksom på det som virker misten-
kelt i nabolaget, mener politiførste-
betjent Gisle Sveen.
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EN NABO KAN GJØRE MYE
UTEN Å GRIPE DIREKTE INN.

Stiftelsen Nabohjelp ble etablert 
14. november 2000. Politiet er en 
naturlig samarbeidspartner for å 
skape økt tilhørighet, trivsel og 
trygghet i landets boligområder.
Stiftelsen skal være et redskap 
for offentlig og private instanser 
som samarbeider om foreby-
ggelse av kriminalitet.
Stiftelsen har som formål å 
forebygge kriminalitet og frykt 
for kriminalitet ved at beboere 
i naturlige geografiske boom-
råder, stimuleres til å organisere 
seg i Nabosoner, for å øke den 
uformelle sosiale kontrollen, be-
visstgjøre beboerne om nytten 
av å sikre seg selv, eiendeler og 
verdier.
Skape tilhørighet, trivsel og tryg-
ghet i boområdet.

Stiftere:
Kristiansand kommune, Norges 
Velforbund, Norsk Folkehjelp 
og A.L. Norske Boligbyggelags 
Landsforbund (NBBL) står bak 
opprettelsen av stiftelsen med 
nødvendig kapital. Stifterne vil 
være naturlige samarbeidspart-
nere lokalt som sentralt.

Hovedsamarbeidspartnere:
Vesta Forsikring A/S er stif-
telsens hovedsamarbeidspartner.
Husbanken støtter stiftelsens ar-
beid med tilskuddsmidler.

Eierskap:
Det er beboerne som “eier” kon-
septet NABO og utvikler dette 
innenfor retningslinjene som 
er satt av Stiftelsen Nabohjelp. 
Sekretariat og stiftelsens samar-
beidspartnere er kun rådgivere.

Konseptet Nabo: NABO er 
konseptet som gir et vell av mu-
ligheter. Et av produktene er Na-
bosoner, men det er kreativiteten 
som setter grenser på hvilke mu-
ligheter som åpner seg. Stiftelsen 
Nabohjelp er et redskap for of-
fentlige og private instanser som 
samarbeider om forebyggelse av 
kriminalitet.
Stiftelsen Nabohjelp er primært 
rettet mot geografisk avgrenset 
boligområder. Størrelsen på et 
organisert nabo-sone- område 
kan variere fra noen få boliger til 
flere hundre.
For å oppnå ønsket effekt anbe-
fales det at minst 50% av bebo-
erne i et område slutter seg til 
ordningen.
Fra tidligere vet vi at enkle tryg-
ghetsskapende tiltak er svært
virkningsfulle. Dersom man på 
et tidlig tidspunkt går sammen 
og tar tak i eventuelle negative 
utviklinger i eget nærmiljø, vil 
man kunne unngå utrygghet, er-
grelser og mistrivsel. Det er be-
boerne som ”eier nabohjelpen” 
og utvikler ordningen i et samar-
beid med politiet og andre ak-
tuelle samarbeidspartnere.
I områder som har velforenin-
ger, borettslag o.l. vil det være 
naturlig å innlede et nært samar-
beid med disse. Dette for å sikre 
informasjonsflyt og kontinuitet.
Av erfaringer vet vi at tiltaket 
Nabo har redusert innbrudd/tyv-
erier i boligområder, samt redu-
sert

skade utbetalinger i borettslag 
til et minimum. Økt trygghet-
sfølelse og økt uformell sosial 
kontroll er andre positive effek-
ter av ordningen.
Synes du dette er noe for ditt 
boområde, avtal gjerne med flere 
naboer og gå i gang med å under-
søke interessen for tiltaket Nabo. 
Gi en kort informasjon om ord-
ningen og benytt gjerne utarbei-
det spørre- skjema. Fyll ut dette 
mens du snakker med naboen!
På nettsiden vår vil du også finne 
opplysninger om hvor du kan 
hen- vende deg for å få mer infor-
masjon om ordningen og hjelp til 
å komme i gang. Kontakt sekre-
tariatet for Stiftelsen Nabohjelp 
for mer informasjon.
Er oppslutningen stor nok, ta 
kontakt med det lokale politiet 
og evt. andre samarbeidspart-
nere, beram dato for et informas-
jonsmøte/etableringsmøte.

Stiftelsen Nabohjelp
v/sekretariatet:
Serviceboks 514
4605 Kristiansand
Telefon: 415 17 227
Telefaks: 38 02 85 24
E-mail: sekretariat@nabo.as
www.nabo.as

kilde: nabohjelpens brosjyre
samt websiden deres.

Fakta:
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Hintze Holm var opptatt av to ting 
før valget: sitt eget partis resultater, 
og et fortsatt rødgrønt flertall. Han 
er dermed ganske fornøyd med ut-
fallet. En rødgrønn regjering skal 
bety at kommunene får bedre ram-
mevilkår og Nesodden kan kanskje 
øke støtten til velforbundet?
– Vi prøver etter fattig evne å bistå 
velforbundet med midler, forsikrer 
Hintze Holm.
– De synes sikkert ikke det er nok. 

Og det synes vel i grunnen ikke 
vi heller. Det er nok tverrpolitisk 
enighet om vilje til å øke støtten 
til velene, utover den til veilys og 
sand. Men det blir ikke så lett om 
ikke totaløkonomien i kommunen 
blir bedre.

Blått var ikke godt
Gjennom sine hittil seks år som 
ordfører har Hintze Holm fått er-
faring med både et rødgrønt styre 
og en borgerlig regjering med Erna 
Solberg som kommunalminister. 

– Det er stor forskjell. Det virker 
nesten som de borgerlige hadde 
som prosjekt å motarbeide kom-
munenes evnte til å gi tjenester 
til innbyggerne. Nå er ikke alt 
rosenrødt med de rødgrønne hel-
ler, men i sum er det stor forskjell. 
Og om de borgerlige understreker 
frivillighetens rolle, så valgte de 
rødgrønne å kutte momsen på friv-
illig arbeid.
At Nesoddens ordfører synes friv-
illig jobbing og velarbeid er viktig, 
dokumenteres blant annet ved at 

–  KLAR FOR MERE SAMARBEID
Det har vært stortingsvalg. Christian Hintze Holm er midtveis i sin andre periode 
som ordfører. Hans nærmest plettfrie overflate har nylig fått en bitteliten ripe. Et 
passende tidspunkt å spørre ham ut om kommunens forhold til velbevegelsen – og 
et par andre ting?
Tekst og foto: Ann-Turi Ford

Ordførerens møtebord er typisk Nesodden: Bordet er innkjøpt (brukt), pusset ned og malt av ordfører Hintze 
Holm selv. De seks svarte skinntrukne stolene har han selv samlet inn fra her og der i de kommunale byggene.
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han i rundt ti år var leder av knøt-
tlille Presteskjær vel med sine 11 
medlemmer.  Mens vi er på ord-
førerens hjemlige trakter tar vi 
en digresjon om dette med ripe 
i lakken: Hintze Holm ble altså 
gjennom et anonymt tips til kom-
munen konfrontert med sine ikke 
byggemeldte, nå fjernete byggkon-
struksjoner på egen tomt. Etter-
som det ikke er rom for tvil når det 
gjelder ordføreren, ble de umid-
delbart fjernet. Men det er ikke det 
vi skal snakke om nå, så han nøyer 
seg med å forsikre at han i sin ord-
førergjerning har lagt veldig stor 
vekt på å opptre korrekt. 
Han trakk seg også på korrekt vis 
fra ledervervet i Presteskjær vel da 
han ble ordfører i 2003. Fra da av 
har han stilt på velforbundets rep-
resentantskapsmøter i egenskap av 
å være kommunens øverste leder.

Uten velforbund?
– Før siste årsmøte var det van-
skelig for valgkomiteen å få nok 
folk til velforbundets styre og ordet 
nedleggelse spøkte i bakgrunnen. 
Hva om velforbundet faktisk ble 
lagt ned?
– Det ville vært veldig kjedelig 
om det skulle skje, med den kjem-
pebredden og organiseringen vel-
forbundet står for. At man klarer å 
samle seg gjør at man lettere blir 
hørt. Dette er eksempel idretten er 
flink til, kanskje i motsetning til 
kunst- og kulturfeltet. Med Sand-
vold vil også kulturlivet utgjøre en 
felles organisasjon og pressgruppe 
overfor kommunen. 
Altså er det en stor fordel, sett 
fra toppen av kommunen, å ha et 
fellesvel. Hintze Holm nevner føl-
gende lille eksempel på det gode 
ved det å ha et velforbund å forhol-
de seg til:
– I forbindelse med at de siste skal 
få bredbånd på plass ble kom-
munen pålagt å sende et brev til 

alle innbyggerne. Når vi gjorde 
dette blant annet via velforbundet 
sparte vi både penger og bryderi.

Samarbeidsfelt i kø
Potensialet av saker hvor kom-
mune og velforbund kan samar-
beide er stort:
– For eksempel kommuneplanen. 
Jeg har registret kjempestor inter-
esse fra velforbundet til å påvirke 
og hjelpe i dette arbeidet, så her må 
vi få til et enda tettere samarbeid.
Den kommende hovedplanen for 
drikkevann og vannmiljø er også 
et område hvor ordføreren ser for 
seg gode kommunikasjonslinjer 
mellom kommune og vel og vel-
forbund.
– Vi trenger å få info ut og innspill 
inn, fastslår han.
Når det gjelder vannproblema-
tikken overlater kommunen i stor 
grad til de mange lokalsamfunnene 
å ta diskusjonen om hvilken av-
løpsløsning de vil ha, for så å velge 
på grunnlag av det. Fellesløsninger 
kan være smart et sted, enkeltløs-
ninger andre steder. 
– Velforbundet hjelper til med å ta 
den diskusjonen – nok et eksempel 
på nyttigheten av at folk er organi-
sert i vel. Skal man diskutere slike 
ting med enkeltinnbyggere vil jo 
ønskene sprike i alle retninger. Nå 

Christian Hintze Holm
• Født 1964
• Gift, to barn
• Bor på Presteskjær
• Vokst opp på Tangen og 

Flaskebekk
• Gått på Nesoddtangen, Berg-

er og Tangenåsen skole og på 
Nesodden videregående

• Studerte historie og skrev 
hovedoppgave om landbruket 
på Nesodden under okkupa-
sjonen

• Ansatt ved Follo museum fra 
1999

• Forfatter av Nesoddens his-
torie bind 2 og Frogn bygde-
bokverk bind 3 og 4.

• Stortingsvararepresentant 
2001–05

På hylla bak 45-åringen på Varden står den gamle valgurna – som for 
øvrig hadde en skummel rolle i en av lokalavisens påskekrimhistorier.

kan velene diskutere seg fram til 
en løsning og stå sterkere overfor 
kommunen.

Aktivt fellesvel er bra
Hintze Holm setter pris på at vel-
forbundet er aktivt og ser for seg 
at man i kommuneplanen skal gå 
enda dypere inn i et samarbeid med 
vel og velforbund.

fortsetter neste side 

Fakta:
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Et annet felt som roper om felles 
innsats er samferdsel.
– Jeg husker at velforbundet 
tidligere hadde et styremedlem 
med spesielt ansvar for dette om-
rådet. Nå har kommunen oppret-
tet et politisk utvalg og for dette 
samferdselsutvalget vil det være 
naturlig å ha en nær dialog med 
velforbundet, fastslår han.
Kyststien på østsiden var et vel-
lykket samarbeidsprosjekt hvor 
velforbundet og velene hadde en 
viktig rolle. 
– Når skal vi gjenta suksessen på 
vestsiden?
– Vi  arbeider fortsatt med noen 
formelle juridiske problemer her. 
Vi har med vilje tatt det vanskel-
igste først. Når vi har fått den siste 
juridiske avklaringen ønsker jeg å 
samle velforbundet og andre inter-
essenter til et møte, forteller Hintze 
Holm.
Nok et samarbeidsstikkord er 
næring. Kommunestyret har sagt 
at de nå vil fokusere på næringsut-
vikling. 
– Tradisjonelt har ikke Nesodden 
lagt stor vekt på næring. Nå har 
vi satt i gang en prosess. Da er det 
viktig å stille spørsmålene: Hvor 
vil vi? Og hva skal vi være? Vi 
trenger å diskutere hvem vi er her 
på Nesodden og hva vi vil bli. Det 
er ikke helt lett å finne riktig arena 
for en slik samtale.

Vanskelig med sommerhus?
Et annet felt hvor utfordringer ven-
ter er bosetting. Vil ordføreren si 
noe om sommerhus og helårsbo-
liger?
– Dette er en problematikk som 
mange i lang tid har syntes det 
har vært vanskelig å gå bredt inn 
i. Mye av det gamle Nesodden er 
blitt til ved at sommerhus har blitt 
til helårsboliger. Dette gjelder først 
og fremst boligstrøkene utenom 

rekkehusbebyggelsen på steder 
som Tangen, Alværn og Fager-
strand. Nå må vi går vi løs på ut-
fordringene ved dette. Når det 
gjelder vann og avløp ser vi nå at 
det er viktigere å tilby løsninger 
uavhengig av formaliteter rundt 
status. Dette er en bra utvikling.
– Om vi så klarer å legge til rette for 
avløpsløsningene deres, hvordan 
skal Nesodden absorbere de mange 
nye innflytterne og få dem til å føle 
seg hjemme? 
– Det er en utfordring å skape til-
hørighet og kontinuitet i en kom-
mune med så mange innflyttere 
som Nesodden. Det lokale fel-
lesskapet er viktig, for eksempel 
det å arrangere dugnader og fester. 
Dersom det eksisterte et instrument 
som målte befolkningens grad 
av tilhørighet, tror jeg imidlertid 
Nesodden ville skåre veldig høyt, 
mener Hintze Holm – og regis-
trerer at minst halvparten av denne 
stedbundne befolkningen har altså 
tilhørighet til et vel eller annen be-
boerforening.

Økt kommunalt ansvar
Historiker Hintze Holm vet at det 
i gamle dager var velforeningene 
som bygde småveier og tok mye av 
det ansvaret kommunen har i dag. 
– Velapparatet er unikt i og med at 
de kjenner historien og har lange 
tradisjoner. Mange av velene på 
Nesodden er blant de eldste i lan-
det. Jeg tror det er ganske spesielt 
her at så mange er organisert i be-
boerforeninger og vel. Det at også 
de nye boligstrøkene har aktive be-
boerforeninger, skyldes nok velfor-
bundets pådriverrolle.
Ordføreren ser fram til videre sa-
marabeid med velforbundet. 
– Enda mer enn i dag. Det er en 
utfordring både til kommunen, vel-
forbundet og meg selv å få til det 
framover.

forts. –  klar for mere samarbeid

Anthony (Tony) Sheehan
(født 1947) var opprinnelig fra 
Newcastle på østkysten av Eng-
land. Han var en av de mest aner-
kjente tolkerne av britisk og irsk 
tradisjonssang her i landet.

Tony ble valgt inn i Velforbundets 
styre i 2005 og var styremedlem til 
han valgte å gå av i år.
Han arbeidet for det meste med 
radon undersøkelser, men var lev-
ende opptatt av de andre  oppgav-
er vi arbeidet med, og rakte alltid 
frem en hjelpende hånd.

Vi minnes en venn med et godt 
humør, god humor og med sang og 
musikk i hans hjerte som han gle-
det oss med. 

Hadde vi alle fått utdelt de samme 
gavene som Tony, ville våre 
nærmiljøer vært rikere.

Vi lyser fred over hans minne.

Nesodden Velforbund

Vi har mistet
Tony så alt for tidlig
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Nesodden velforbunds 36 medlemsvel
representerer over 3000 husstander på Nesodden

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

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

Sjøstrand Vel
63 medlemmer
Leder/Kontakt:
Dag Zapffe
dag.zapffe@gmail.
com
Mobil: 46050856

Skogen Syd
Huseierforening
20 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Kjølseth
lars.kjolseth@
gmail.com
Telefon: 91347286

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

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

Solbergskogen
Velforening
70 medlemmer
Leder/Kontakt:
Odd-Petter Fylling
Odd@to-be.no
Telefon: 41142020

Solåsen Vel
88 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kjersti W. Væge
Kjerstilwvaege@
gmail.com
Telefon: 91880874

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
Fyller 75 år i år! 

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

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

Alværn Vel
60 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kai Irgens
kay@
medicinerecords.com
Telefon: 92800890
www.alværnvel.no

Berger Vel
82 medlemmer
Leder/Kontakt:
Jan A Olsen
bergervel@
hotmail.com  
Telefon: 97571295
www.velnett.no/vel/
akershus/nesodden/
berger-vel.aspx

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
61 medlemmer
Leder/Kontakt:
Marianne Ellingstad
mel@md.dep.no
Telefon: 93634139
Fyller 40 år i år! 

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

Blylaget Vel
53 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Grimsgaard
grimsgaard@online.no
Telefon: 90529043

Bomansvik Vel
99 medlemmer
Leder/Kontakt:
Bjørn G Larsen
bjoela@online.no
Telefon: 46681192

Dalbo Vel
85 medlemmer
Leder/Kontakt:
Kaare M Skallerud
kaare.m@skallerud.
Telefon: 91512333

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

Fagerstrand Vel
121 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lars Saunes
styret@fagerstrandvel.
no
Telefon: 99092001
www.fagerstrandvel.no
Fyller 90 år i år! 

Fagerstrand/
Myklerud Vel
207 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
Fyller 85 år i år! 

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

Hasle/
Fundingrudveien Vel
24 medlemmer
Leder/Kontakt:
Morten Anker-Nilssen
morten@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: 
91347461/66913314
www.helvikvel.org

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

Nordstrand Vel
19 medlemmer
Leder/Kontakt:
Lasse Andresen
lasse.andresen@
getmail.no
Telefon: 91159150

Dette er noen av 
fordelene med å være 
medlem i Nesodden 
Velforbund:
• Ansvarsforsikring
• Rabatter på vei-

dekksmateriell
• Rabatt på strøsand
• Gustig ordning 

for oppfylling av 
strøsand

• Tegninger til lekes-
tativ

• Hefte om lover og 
regler for private 
veier

• Svært lønnsomt inn-
kjøpssamarbeid se 
www.velnett.no for 
mer informasjon.

Noe på gang som dere 
kan dele med vel-
avisen?
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 e-post før 
hver utgivelse av ve-
lavisen. Si ifra dersom 
dere ikke mottar e-
post! I de tilfellene der 
leder ikke har, kan vi 
kanskje bruke e-posten 
til en annen i styret?

Forandringer?
Det er svært praktisk 
dersom endringer av 
e-post, webadresse, 
telefonnummer, leder, 
antall medlemmer og 
liknende 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.
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Næsje er Velforbundets kontakt-
person for vann- og avløpsaker og 
har forfattet Velforbundets høring-
suttalelse til kommunens hovedp-
lan for drikkevann og vannmiljø. 
- Kommune har laget en omfattende 
og ambisiøs plan for hele Nesod-
den. Den har allikevel preg av å 
være et grovutkast som det er meget 
vanskelig å ta stilling til for den en-
kelte beboer. Planen legger føring-
er for utformingen av nærmiljøet 
for all overskuelig framtid uten at 
de konkrete konsekvenser er be-
lyst tilstrekkelig. Blant annet har 
man nesten utelukkende laget for-
slag ut i fra dagens bosetning. Vi 
savner at Nesodden kommune tar 
hensyn til at Nesodden er en tilfly-
tningskommune, noe man er nødt 
til å ta med i all planlegging rundt 
kommunens framtidige utseende 
og bosetningsmønster, sier Næsje.

Kommunal løsning
Velforbundet mener at et kom-
munalt vann- og avløpsnett på hele 
Nesodden, vil gi en helhetlig løsn-
ing som også vil kunne dekke kom-
muneplanens visjon. 
- Her settes en bærekraftig ut-
vikling i høysetet. Dersom det leg-
ges et kommunalt ledningsnett, vil 
man kunne knytte seg på dette når 
behovet oppstår.  Det er mange 
hytte-eiere som har utmerkede løs-
ninger i dag, og som ikke vil in-
vestere mange penger for å kunne 

bruke feriestedet fire uker i året. 
men som i framtiden kunne tenke 
seg å oppgradere, og knytte seg 
opp mot det offentlige nettet, sier 
Næsje.

Mange svakheter
Velforbundets høringsuttalelse er 
basert på en grundig styrebehan-
dling av hovedplanen. Velforbun-
det tok også initiativ til å samle de 
mest berørte velforeningene for å 
gå dypere inn i hver enkelt vels ut-
fordringer. Den dårlige vannkval-
iteten bekymrer stort, men vellene 
finner få oppmuntringspunkter i 
hovedplanen.
- Nesodden velforbund er, i likhet 
med Nesodden kommune, opp-
tatt av å sikre god vannkvalitet og 
forhindre forurensninger. Imidler-
tid er den hovedplan som foreligger 
såpass lite konkret i sine formuler-
inger mht økonomi, valg av system 
og framtidige konsekvenser at det 
er vanskelig for den enkelte å få en 
forståelse av hva den innebærer, 
sier Næsje.  

Krever detaljplanlegging
Nesodden velforbund vil derfor 
på vegne av sine medlemmer be 
Nesodden kommune om at de-
taljplaner for de enkelte vellene 
utformes i fellesskap med kom-
munen og vellets medlemmer gjen-
nom møter og diskusjoner hvor det 
kan tas hensyn hver enkelts behov 

og økonomi. 
- Dette gjelder spesielt de områder 
hvor kommunen foreslår en løsn-
ing basert på lokale vann- og av-
løpsløsninger, sier Næsje.   
Planen er her delt i tre områder:
Eiendommene innenfor det fram-
tidige reguleringsområdet, og som 
er eller kan knyttes til kommunalt 
VA-ledningsnett.  
Eiendommene som ligger innen-
for LNF-området kan opprettholde 
separate løsninger. 
I de resterende deler av regul-
eringsområdet gjennomføres en 
midlertidig opprydning med sep-
arate VA-anlegg. Dersom rekke-
følgebestemmelsene imidlertid 
er tenkt opphevet før det har gått 
15 – 20 år, må dette området også 
knyttes til VA-ledningsnett. 

Økonomi
Kostnadene for offentlig til-
knytning, som betales i form av 
tilknytningsavgift, for en 2 mål stor 
tomt er beregnet til 138.000 kroner.  
I tillegg her kommer også grav-
ing og så videre, samt årsgebyrer. 
Dette tallet er uten merverdiavgift.
- En beregning som baserer seg på 
kun separate vann- og avløpsan-
legg, altså unntatt LNF-området, 
tilsier at det da vil komme på 
250 000 pr eiendom.  Dette er et 
snitt som gjelder hele Nesodden. 
Det er i denne sammenheng, for 
separate løsninger, ikke tatt med 

HOVEDPLAN FOR
DRIKKEVANN OG VANNMILJØ:

H
ovedplan for drikkevann og vannm

iljø

– Kommunen må planlegge for framtiden, ikke nåtiden!

Nesodden er en tilflytningskommune og mange gamle fritidsboliger huser 
nå helårsboende. Derfor er de tiltak Nesodden kommune planlegger for 
å bedre vann- og avløpsforholdene svært kortsiktige, mener Knut Næsje, 
nestleder i Nesodden Velforbund.
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H
ovedplan for drikkevann og vannm

iljø

hva det vil koste å sørge for at vann-
kvaliteten skal bli tilfredsstilende 
mens den er med i kostnadsovers-
laget for offentlig løsning. 
- Det er komplett umulig å fastslå 
hva den fremtidige kostnaden vil 
bli, og derfor også umulig å ta still-
ing til hva som bør gjøres, mener 
Næsje.

Separate VA-anlegg
- Dersom alle aktuelle eiendom-
mer skal velge separate vann- og 
avløpsløsninger, vil et stort antall 
husstander stå overfor et problem 
som de ikke har forutsetning for å 
løse, mener Næsje. 
Det finnes i dag et utall av forskjel-
lige små avløpssystemer på marke-
det.  Alle har sine fordeler og ulem-
per, og det må ekspertkunnskap til 
for å velge riktig.  
Anlegget skal blant annet tilpasses 
de krav kommunen setter for det 
området der du vil slippe ut av-
løpsvann og lokale forhold som har 
betydning for valg og plassering av 
renseløsning. Dette kan være grun-
nforhold, lokale drikkevannskilder, 
terreng/fallforhold, tilgjengelig ar-
eal for plassering av anleggskom-
ponenter, mulig utslippsted og så 
videre.
Aktuelle renseløsninger på Nesod-
den, som er et følsomt område, vil 
være:
Infiltrasjon (der hvor grunnforhold-
ene ligger godt til rette for det).
Biologisk/kjemisk minirenseanlegg 
Filterbedanlegg(våtmarksanlegg) 
med utslipp til vann/vassdrag.
Avløpsløsninger med kildesepare-
ring av svartvann og gråvann.
- Mange små renseanlegg fordelt 
utover Nesodden, pluss de som er 
i LNF-området, er ingen god løsn-
ing, sier Næsje.

- Det betyr atskillig graving og 
inngrep i naturen. Det kan derfor 
være aktuelt at flere slår seg sam-
men om et anlegg, men da må man 
være klar over at lov om forurens-
ning sier “Ved private avløpsan-
legg er eier av den eiendom som 
anlegget først ble anlagt for, ans-
varlig for drift og vedlikehold.“  
Her ligger kimen til adskillige dis-
kusjoner, sier Næsje.

Tidsperspektivet
I Hovedplanen står det at de første 
separate løsningene skal igang-
settes i løpet av 2009 og de siste 
i 2013 . 
- Det er svært kort tid, sier Næsje. 
- Erfaringsmessig vil all aktivitet 
foregå på sommeren, også planleg-
ging.  Det betyr i praksis at man vil 
bruke en sommer til å planlegge og 
vurdere hvilken løsning som skal 
velges, og eventuelt neste som-
mer på å utføre planene. Alt dette 
skal gjøres stort sett samtidig for 
alle berørte parter.  Det sier seg 
selv at det ikke vil være tid nok til 

Framdrift:
Kommunen har planlagt
følgende framdrift

Vel:  Igangsetting:
Blylaget .............................. 2009
Ursvik sør (separate anl.) .... 2010
Bomansvik (ledningsnett) ... 2010
Kirkevika 3 (separate anl.) .. 2010
Solbergskogen  ..................... 2012
Flaskebekk .......................... 2011
Ursvik nord (Ledningsnett) . 2011
Kirkevika 2 (ledningsnett) .. 2011
Nordstrand ........................... 2011
Spro ..................................... 2011
Svestad ................................ 2012
Grøstad (ledningsnett)  ......... 2013
Ellingstadåsen ..................... 2013

Knut Næsje - nestleder i Nesodden velforbund og kontaktperson i vann-
og avløpsaken, mener kommunens hovedplan for drikkevann og vann-
miljø er et grovutkast som det er meget vanskelig å ta stilling til for den 
enkelte beboer.

Fakta:

å gjennomføre dette. Kanskje de 
som er sist ute vil kunne støtte seg 
på kunnskaper fra de som har gått 
foran, og derved vil få en enklere 
oppgave, mener Næsje.
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Bruk våre gode
annonsører!

- Hilsen Fellesvelets Avis 
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Hasle/Fundingrudveien Vel av-
holdt sin årlige sommerfest på 
lørdag 22. august.

Alle deltakerne hadde med seg 
bord og stoler, og lagde et koselig 
langbord midt i den lille grusve-
ien Krangeveien på Nesodden. To 
store tønnegriller ble flittig brukt til 
å tilberede masse god grillmat på, 
og festkomiteen m.fl. hadde bakt 
kaker og muffins.
Festen startet kl 16, og med stort og 
smått ble det ca 70 mennesker som 
storkoste seg til det var så mørkt at 
det ikke var lett å se noe lenger! Til 
neste år spørs det om ikke vellet må 
investere i noen arbeidslamper...
Festkomitèen bestod i år av famil-
ien Fatnes og familien Samnøy. De 
arrangerte bl.a. natursti. Deltakerne 
trakk lapper og ble dermed delt inn 
i tilfeldige grupper à ca 6 personer, 
og de som var heldige og fikk en 
del barn på laget, skårte best på 
oppgavene på de 8 postene. Her 
måtte de nemlig gjøre rede for både 
barne-tv-figurer, Hannah Montana, 
High School Musical, dinosaurer 
m.m. Der var også spørsmål som 
gikk på høner (i anledning av at 
bonden i veien akkurat har anskaf-
fet seg slike), kyr, kjendiser og teg-
neseriefigurer.
Det ble også loddsalg med flotte 
premier - de heldige som vant fikk 
alt fra bamser til vin, ryggsekk, 
sirkusbilletter, hjemmeheklet duk, 
fin konfekt og minicruise.

SOMMERMINNER:

HASLE/FUNDINGSRUDVEIEN VELS 
ÅRLIGE SOMMERFEST

Tekst og foto: Anita Fatnes

 To store tønnegriller kom godt med når mange var sultne på èn gang.

 Mørket kom snikende, men barna ville ikke hjem av den grunn!

Astrid Løes Hokholt er en veteran i vellet, hun sitter fremdeles i styret. På 
festen hadde hun med seg tre skjønne barnebarn.
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Dette nærbildet ser vel ikke akkurat 
ut som er tatt på en uformell velfest 

midt på en grusvei?  :) 
Kåre og Toril Lund hadde som van-

lig med seg pen-service, vinglass 
og rose til pynt.

 God stemning langs langbordet i Krangeveien.

Thomas Grøstad vant en svær Plu-
to i lotteriet- og fikk heldigvis litt 
selskap. Thomas måtte sitte mye 
i ro mens de andre ungene løp og 
hadde det gøy. Etter et 5 ukers 
langt sykehusopphold har han in-
ntil videre nemlig fått forbud mot 
å løpe, hoppe, spille fotball og mye 
annet han ellers liker å drive på 
med!

Leah Caspara Samnøy solgte lodd  
til inntekt for velet.

Styret i velet hadde pusset opp to 
gamle benker, og disse ble innviet 
på festen. Den første de pusset opp 
ble stjålet, så nå håper de at disse 
får stå i fred. De ble raskt tatt i 
bruk av store og små.

Amanda Sivertsen var også svært 
fornøyd med lotterigevinsten - en 
stjernekikkert!
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Eiendomsover-
dragelser pr juni 
2009:

Røerveien 162 (Gnr 
8, bnr 31) er over-
dradd for kr 750.000 
fra Johansen Karin 
til Hilde Johansen 
Strysse (19.05.2009)

Løeshagaveien 
130 (Gnr 10, bnr 
150) er solgt for kr 
2.750.000 fra Kari 
Mette Røer Højer 
og Inger-Johanne 
Røer til Siri Solberg 
Sandvik og Kim 
Ihsak Sandvik 
(20.05.2009)

Andel av Kvartsve-
ien 56 (Gnr 27, bnr 
270) er overdradd 
fra Nils Leonard 
Aas til Karen 
Margrete Økland 
(22.05.2009)

Gnr 23, bnr 184 
er overdradd fra 
Gunhild Jakobsen 
til Lasse Jakobsen 
(22.05.2009)

Gnr 23, bnr 185 
er overdradd fra 

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.

Svendsen og Espen 
Østby (28.05.2009)

Marikloppa 62 C 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 11) er solgt 
for kr 2.125.000 fra 
Bo Klokt Eien-
dom as til Susanne 
Kathrine Persson 
(29.05.2009)

Knuts vei 81 
(Gnr 2, bnr 796) 
er overdradd fra 
Peder Pedersen til 
Marit Eldrup Evju 
og Randi Eldrup 
(29.05.2009)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 2, 
bnr 894
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Tvedestrand kom-
mune

Andel av Bjerker-
udveien 55 (Gnr 
10, bnr 140) er 
overdradd fra Arne 
Roar Stokke til 
Ragnhild Karijord 
(02.06.2009)

Midtveien 92 
(Gnr 28, bnr 213) 
er overdradd fra 
John Fjellstad til 
Dagmar Fjellstad 
(02.06.2009)

Midtveien 92 (Gnr 
28, bnr 213) er over-
dradd fra Dagmar 
Fjellstad til Ale-
ksander Fjeldstad 
(02.06.2009)

Midtveien 92 (Gnr 
28, bnr 213) er solgt 
for kr 1.725.000 
fra Aleksander 
Fjeldstad til Ann-
Elin Pedersen 
og Gjert-Andre 
Kibsgaard Leirvaag 

seksjon 33) er solgt 
for kr 2.300.000 
fra Mari Moen og 
Petter Moen til Siv 
Elisabeth Hoff og 
Theo Thomas Parow 
Picton (08.06.2009)

Glenneveien 26 
(Gnr 13, bnr 26) 
er solgt for kr 
3.650.000 fra Henry 
Phillip Thoresen 
til Ingvild Sol-
berg Andreassen 
og Tom Heibreen 
(08.06.2009)

Gnr 29, bnr 915 er 
overdradd fra Lani 
Development as til 
Fred Asbjørn Dyr-
seth (10.06.2009)

Gnr 25, bnr 545 er 
solgt for kr 200.000 
fra Unni Sundet 
og Svein Richard 
Nygaard til Wenche 
Sonja Halvorsen 
(10.06.2009)

Andel av Gamle 
Hellvikvei 9 (Gnr 1, 
bnr 352) er over-
dradd fra Bjarne 
Peder Saunes til 
Margrethe Saunes 
(11.06.2009)

Skogbrynet 28 (Gnr 
29, bnr 635) er solgt 
for kr 435.000 fra 
Per Veby og Bente 
Veby Franck til 
Katrine Storbakken 
Ingjer (11.06.2009)

Andel av Reinev-
eien 19 (Gnr 25, bnr 
433) er overdradd 
for kr 1.300.000 fra 
Heidi Stenbråten til 
Tony Volden Uthus-
lien (11.06.2009)

Andel av Furuveien 

13 (Gnr 4, bnr 664) 
er overdradd fra 
Knut Osvald Utler 
til Marianne Irgens 
Hagen (11.06.2009)

Myrlia 3 (Gnr 30, 
bnr 280) er solgt for 
kr 4.300.000 fra Tor 
Michael Kristiansen 
til Jelena Simic og 
Slobodan Simic 
(12.06.2009)

Vardeveien 72 (Gnr 
2, bnr 976) er over-
dradd fra Elisabeth 
Signora Halvorsen 
til Thomas Aulin og 
Tord Aulin Halvors-
en (12.06.2009)

Øvre Movei 25 (Gnr 
2, bnr 1646) er solgt 
for kr 1.800.000 
fra Siri Torjesen 
og Geir Johnson 
til Anders Moe og 
Hanne Kjensli Moe 
(15.06.2009)

Andel av Nygårds-
veien 7 (Gnr 23, bnr 
94) er overdradd 
for kr 550.000 fra 
Lene Jørgensen 
til Rune Haugen 
(15.06.2009)

Andel av Tors-
bakken 15 (Gnr 
29, bnr 323) er 
overdradd for kr 
1.775.000 fra Kari 
Noodt Poppe til As-
bjørn Eirik Johan-
nessen (16.06.2009)

Furukollstubben 
8 (Gnr 4, bnr 787) 
er overdradd for kr 
800.000 fra Svein 
Bernhard Øverbye 
til Mette Kirsten 
Øverbye Adland 
(16.06.2009)

Odd Paul Paulsen 
til Lasse Jakobsen 
(22.05.2009)

Gnr 23, bnr 186 er 
overdradd fra Odd 
Paul Paulsen til 
Morten Jakobsen 
(22.05.2009)

Bekkeblomve-
ien 6 (Gnr 4, bnr 
507) er solgt for 
kr 2.550.000 fra 
Ståle De Lange 
Kofoed og Inger 
Marie Bye Kofoed 
til Linn Celine 
Christensen og Al-
exander Stepanenko 
(27.05.2009)

Marikloppa 64 C 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 6) er solgt 
for kr 2.150.000 fra 
Bo Klokt Eien-
dom as til Jeanet 
Kristiansen og 
Jørn-Ivar Andresen 
(27.05.2009)

Bråtaveien 3 (Gnr 
25, bnr 79) er solgt 
for kr 2.700.000 
fra Steinar Nordvik 
og Nina Evelyn 
Helskog til Vanja 

(02.06.2009)

Marikloppa 42 B 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 42) er solgt 
for kr 3.350.000 fra 
Bo Klokt Eien-
dom as til Truls 
Karoliussen og 
Hanna Oredsson 
(02.06.2009)

Øvre Utsiktsvei 
1 (Gnr 4, bnr 
321) er solgt for 
kr 6.600.000 fra 
Kristin Sverdrup og 
Vibeke Vestbø til 
Stefan Robert Nor-
ris og Bente Birgitte 
Brekke (03.06.2009)
Salget omfatter også 
Gnr 4, bnr 343

Andel av Sagveien 
19 (Gnr 25, bnr 460) 
er overdradd fra 
Thorleif Lindberg til 
Ellen Synnøve Lind-
berg (04.06.2009)

Skogbrynet 28 (Gnr 
29, bnr 635) er 
overdradd fra Birger 
Elioth Veby til Per 
Veby og Bente Veby 
Franck (04.06.2009)

Bergliveien 20 (Gnr 
9, bnr 144) er solgt 
for kr 312.112 fra 
Jan Øivind Schaug 
til Espen Schaug 
(05.06.2009)

Fjellveien 47 (Gnr 
29, bnr 670) er solgt 
for kr 2.850.000 
fra Susanne Kath-
rine Persson og 
Thomas Persson til 
Hilde Ludt og Paul 
Philip Woodville 
(05.06.2009)

Blåbærstien 7 D 
(Gnr 2, bnr 1122, 
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Bjørnemyrveien 3 
F (Gnr 1, bnr 442, 
seksjon 21) er solgt 
for kr 2.550.000 fra 
Per Steinar Nord-
berg til Liv Gjervan 
(17.06.2009)

Fjellstrandveien 
28 (Gnr 29, bnr 
377) er solgt for kr 
2.100.000 fra Berit 
Berntsen til Hans 
Omsland og Mette 
Gran (17.06.2009)

Andel av Reinev-
eien 45 (Gnr 25, bnr 
331) er solgt for kr 
925.000 fra Lars 
Agnor Klynderud 
til Mette Holter 
(18.06.2009)

Fagerveien 42 
(Gnr 24, bnr 85) 
er overdradd fra 
Jan Hovind til Jane 
Iren Engebretsen, 
Terje Hovind og 
Tom Erik Hovind 
(18.06.2009)
Andel av Fagerve-
ien 42 (Gnr 24, bnr 
85) er overdradd for 
kr 983.718 fra Terje 
Hovind og Tom 
Erik Hovind til Jane 
Iren Engebretsen 
(18.06.2009)

Gnr 2, bnr 1008 er 
solgt for kr 300.000 
fra Christian Brym 
til Monika Cornelia 
Verde og Johan 
Verde (18.06.2009)

Andel av Blåbærst-
ien 13 E (Gnr 2, bnr 
1122, seksjon 51) 
er overdradd for kr 
1.350.000 fra Lena 
Ericsdotter Gun-
valdsen til Morten 
Svanes Gunvaldsen 
(19.06.2009)

Vardeveien 72 (Gnr 
2, bnr 976) er solgt 
for kr 3.450.000 fra 
Thomas Aulin og 

Tord Aulin Hal-
vorsen til Liv Clelia 
Mangiagli Sommer-
stedt (19.06.2009)

Bleksliveien 303 
(Gnr 29, bnr 792) 
er solgt for kr 
2.175.000 fra Lis-
beth Marita Solberg 
Enger og Espen 
Enger til Jon Juul 
Jensen (22.06.2009)

Andel av Øvreveien 
7 A (Gnr 2, bnr 
107) er overdradd 
for kr 3.000.000 fra 
Maylen Endresen 
til Andre Højland 
Endresen, Cecilie 
Højland Endresen 
og Carina Endresen 
(22.06.2009)

Furubakken 9 (Gnr 
1, bnr 868) er solgt 
for kr 4.825.000 fra 
Odd Møglestue og 
Kirsti Ringstad Mø-
glestue til Inger Ann 
Rønning Stenvoll og 
Arent Skjæveland 
(22.06.2009)

Kneika 2 (Gnr 25, 
bnr 230) er over-
dradd fra Frank 
Bakkeng til Kristian 
Bakkeng og Miriam 
Emilie Høvik 
(23.06.2009)

Andel av Furuholtet 
33 (Gnr 23, bnr 
88, seksjon 66) er 
overdradd for kr 
904.000 fra Gorm 
Fagerhus til Jeanette 
Linge Anderssen 
(23.06.2009)

Solåsveien 8 (Gnr 
1, bnr 385) er solgt 
for kr 3.450.000 
fra Elisabeth 
Roksund Hovland 
og Frode Hovland 
til Evalena Katarina 
Carlson Græsby 
og Morten Græsby 
(24.06.2009)

Gamle Hellvikvei 
75 (Gnr 1, bnr 
326) er solgt for 
kr 2.480.000 fra 
Ruth Kjersti Wang 
til Stine Moen og 
Joanne Elsworth 
(24.06.2009)

Perleveien 37 (Gnr 
14, bnr 40) er over-
dradd fra Ragnhild 
Marie Dessen til 
Villy Frank Dessen 
(25.06.2009)

Bergveien 22 (Gnr 
4, bnr 568) er solgt 
for kr 5.950.000 
fra Unn Elisabet 
Rogg og Trygve 
Bowitz til Marit 
Røed Ødegaard og 
Anders Dybdahl 
(25.06.2009)

Fagerveien 76 (Gnr 
24, bnr 44) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra Rolf Kurt Heinz 
Ekelberg til Bengt 
Ekelberg og Ina 
Kook Rambøl 
(26.06.2009)

Andel av Bjørnemyr 
Terrasse 11 C (Gnr 
1, bnr 480, seksjon 
19) er overdradd 
for kr 1.125.000 fra 
Jeanette Renate Let-
ting til Bjørn Holst 
(26.06.2009)

Andel av Blåbærst-
ien 29 D (Gnr 2, 
bnr 1123, seksjon 
35) er overdradd 
fra Morten Malsten 
til Anne Pettersen 
(26.06.2009)

Kvartsveien 21 
(Gnr 27, bnr 239) er 
overdradd fra Albert 
Ølnes til Ulrike 
Hildegard Ølnes 
(26.06.2009)

Kilde: Statens 
kartverk

Annonsér i Velavisen!
Du når hele Nesodden og alle de som har 

eiendom her men bor et annet sted.

PRISER:
Helside 4 300 kr
halvside 2 300 kr
kvartside 1 300 kr
1/8 side -  800kr

Rimelige årsavtaler.
Tillegg for farger.
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Returadresse:
Nesodden Velforbund
Postboks 127
1451 Nesoddtangen

Våren 1996 fikk Anne Haugestad og 
jeg jobben med å lage Fellesvelets 
Avis. Anne skrev, jeg lagde layout 
og vi var begge redaktører. Velavis-
en feiret det året sitt 50-årsjubile-
um, og i løpet av de første tre–fire 
numrene fikk vi intervjue noen av 
velbevegelses lokale bautaer. Det 
var for eksempel Rolf Hansen og 
Erling Rundstrøm som vi traff på 
Tangen-restauranten «Per’s»  hvor 
velforbundet i sin tid holdt sine sty-
remøter. På Furuset sykehjem fikk 
vi høre den da 94-årige Odd M. 
Hæghs solide velhistorie. Vi var 
også hjemme hos den distingverte 
velveteran og malermester John 
Lund – mannen bak de utskårne 
treskiltene i Sjøstrand vel. 

Da Anne ga seg våren 1998, over-
tok Alise Myhre hennes rolle et 
drøyt år før jeg, som etter hvert 
hadde begynte å skrive mer, sto 
alene igjen med jobben. Gjennom 
årene har avisen hatt forskjellige 
faste innslag,  som Anne Strand og 
Ann Myhres hagespalte og Tone 
Bergans velrelevante samtaler med 
barn. Trond Folckersahm har lev-
ert stoff til de aller fleste utgavene 
jeg har lagd, eksempelvis til «His-
torien bak» hvor vi har fortalt 
bakgrunnen til forskjellige lokale 
bygg, fenomener og steder. En tid 
også til spalten 
«Trond møter 
stjernene» hvor det 
handlet om kom-
munens mange 
skuespillere. «Hus-
dyrhold i boligom-
råder» var også en 
fast artikkelserie. 
Innsamling av 
sanger om Nesod-
den og fra de en-
kelte vel har vi 

også bedrevet. Fra 2001 har avisen 
hatt egne temasider hvor forskjel-
lige temaer har blitt drøftet og be-
lyst. 
På biblioteket kan den som ønsker 
det få et gjensyn med alle disse ar-
tige og ofte nyttige artiklene.

I 2002 var det moro å sole seg i   
godordene som fulgte med da avis-
en ble kåret til «Årets budstikke» 
av Norges velforbund. 
I disse årene har det vært mye 
trivelig samarbeid. Eva Jantunen 
har vært en avgjørende bærebjel-
ke.  Foruten henne, Anne H., Al-
ise, Trond, Tone, Ann og Anne S. 
vil jeg nevne Karin Wiger, Jorunn 
Lie, Jorun Møller, Pål Moe, ord-
førerne, kultursjefene og Freddie 
Røed. Dessuten Ellen Larsen som 
i 2008 innførte fargetrykk og utfor-
dret meg til å friske opp bladet litt.

Fire nummer i året fra juni 1996 til 
og med juni 2009 blir hele 53 ut-
gaver som jeg har lagd! Ved siden 
av at det har gitt meg et fantastisk 
innblikk i velhistorien, har jeg hatt 
veldig stor glede av befaringene 
som resulterte i velportretter. Det 
har vært et helt spesielt privilegium 
å bli guidet av velledere rundt i så 
mange av Nesoddens lokalmiljøer 
– oftest i følge med Eva Jantunen. 

Nå er det nye koster 
med andre ønsker 
– og tid for meg til 
å takke for fine ar-
beidsår og mange 
hyggelige innspill 
gjennom årene!

Beste hilsen
Ann-Turi Ford

Takk for meg! Fellesvelets Avis
for 50 år siden

Septemberut-
gaven av 
Fel lesvelets 
Avis i 1959 
var opptatt 
av navnene 
på Nesodden 
og deres op-
pr innelse . 
Bl.a kan 
vi lese at 
oppr inne l sen 
til navnet Oksval kan spores helt 
tilbake til den tiden munkene på 
Hovedøya hadde valplass, eller 
slakteplass, på Oksval.
Avisen inneholdt også tegninger 
som viste retningslinjer for uvær-
skur - i 3 forskjellige størrelser.
Hellvik Vel medelte at de snart reg-
net med å ha hele 80 familier som 
medlemmer.
Nesodden herredstyre hadde gitt 
sin tilslutning til at arbeidet med 
kloakkrenseanlegget for nordre 
Nesodden skulle settes igang. An-
legget var beregnet til 260 000 kr.
Nesodden Røde Kors Hjelpekorps 
fikk ros for sitt utmerkede initiativ 
til å sette ut badevakter på sønd-
ager.
Vi kan også lese at det var en sadist 
på ferde på Tangen: - Et opprørende 
dyreplageri: en katt hadde kommet 
hjem til sin eier i “sterkt lidende 
form”. Saken ble aldri oppklart.
De hadde tydeligvis trøbbel med 
bussen også den gangen: Passas-
jerer hadde blitt stående igjen på 
flere holdeplasser og busselskapet 
Treiders Bilcentraler beklager hen-
delsen i et brev til velforbundet: 
“Vi er til for passasjerene!”
Til slutt kunne vi lese at Postver-
ket hadde undertegnet en kontrakt 
med Tangen Centrum AS om byg-
ging av postlokaler. Aner vi et nært 
forestående 50-årsjubileum her...?


