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Forsiden 
viser leder av Oksval 
vel Vivi Rastum (med 
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Velforbundets Jorun 
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og Eva Jantunen rundt 
i området sitt. Les om 
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Nestleder: 
Freddie Røed 
Lerkeveien 35

1450 Nesoddtangen
mobil 922 13 262

epost: froed@online.no
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noen minneord om rolF Hansen

Rolf Hansen døde uventet av sykdom 13. september i år, og bare ti dager senere døde hustruen 
 Inger etter lang tids sykdom.

Rolf  var i mange år en nøkkelperson i Nesodden Velforbund. I mange år var han selve forbundet. 
Han la ned mye arbeid i Fellesvelets Avis. Der fikk han utfolde seg, og avisen ble et viktig kontaktforum. 
Avisen fant sin form i Rolf  Hansens redaktørtid og er fortsatt en nyttig informasasjonskilde for alle vel-
medlemmene i Nesodden. 

Et par år etter at Rolf  Hansen fikk ansvaret for avisen, ble han forretningsfører i Velforbundet, en opp-
gave han trivdes veldig godt med. Han hadde blitt kjent med velbevegelsen som et aktivt medlem i Oksval 
Vel. Han var en organisator og en pådriver. I hans tid som forretningsfører utviklet Nesodden Velforbund 
et godt samarbeid med Nesodden kommune. Rolf  Hansen var også engasjert i kommunepolitikken, hvor 
han stadig talte Velforbundets sak.

Rolf  var oslogutt og tilbrakte somrene på Nesodden. Senere ble han fastboende og var i lange perioder 
leder av Oksval Vel. I senere år var han særlig interessert i å dokumentere og fotografere 
de av de gamle landestedene på Oksval som fortsatt hadde sitt opprinne- lige 
utseende.

De siste årene var han mye bundet av å stelle sin hustru, Inger. Da 
hun for kort tid siden kom på sykehjem, satte han igjen i gang med å 
skrive for avisen vår. Han hadde planer om å lage artikler fra mange av 
velforeningene på Nesodden, men rakk bare å se den første på trykk 
før sykdommen tvang ham til å legge bort pennen.

Rolf  var en overbevist sosialdemokrat og politisk aktiv i 
kommunestyre og kommunale utvalg. Etter at han gikk ut 
av den politiske virksomheten, ble han valgt til overfor-
mynder. Det var imidlertid arbeidet for velbevegelsen som 
opptok ham mest. Et bevis for det er at han ble æresmed-
lem både av Oksval Vel og Nesodden Velforbund. 

Rolf  var kunnskapsrik og alltid villig til å dele kunn-
skapene med andre. 

Vi savner deg, Rolf !

 Eva Jantunen og Jorun Møller
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Førjulstida er en tid der man 
trenger gladmeldinger.
Her er kultursjeFens:

et nytt bibliotek planlegges  
på nesodden! 

Du har kanskje besøkt biblioteket vårt? Nesodden 
folkebibliotek holder til i 2. etasje på Rimi på 
Skoklefall. Vi har forsøkt å gjøre det beste ut av 

de lokalene vi har til vår disposisjon, men det er ingen 
hemmelighet at vi gleder oss veldig over at vi nå er i en 
situasjon der vi sitter og former et nytt bibliotek i det 
nye administrasjonsbygget som planlegges på Tangenåsen. 

Målsetningen for det nye biblioteket er at det skal 
være en inspirerende møteplass for informasjonshenting, 
lesing, læring og opplevelse. Vi vil ha et aktivt og levende 
bibliotek som har et tilbud til alle kommunens innbyg-
gere.  Dette skal oppnås ved utvidede åpningstider, mer 
spesialiserte tjenester til ulike grupper, varierte formid-
lingsformer og sentral beliggenhet.

Vi vil skape et bibliotek der nye behov tas på alvor. 
Dette innebærer at nye medier tas i bruk og at vi møter 
utfordringen den digitale utviklingen skaper med pro-
fesjonelt utstyr og kompetent personale. Dette inne-
bærer flere publikums-pc’er enn i dag, og det skal være 
pc-plasser spesielt til barn og ungdom i de respektive 
avdelingene.

Det blir i dag stadig mer vanlig med etter- og videre-
utdanning og fjernundervisning. Vi skal derfor være et 
bibliotek som har et godt tilbud til studenter. Slik sett 
er det viktig å tilby flere avskjermede arbeidsplasser og 
trådløst nettverk. Både for stille lesning, og der man kan 
sitte med en PC.  Sammen med en aktiv barneavdeling 

og en ungdomsavdeling som tilbyr både studiemuligheter 
og fritidstilbud gjør dette biblioteket til en viktig arena 
for livslang læring.

Biblioteket skal også fremover være et sted for lesesti-
mulering og formidling av leseglede. Med økende krav til 
utdannelse er det svært viktig at barn og unge utfordres 
på å kunne tilegne seg mange ulike typer tekster. 

 Vi vil og at man i biblioteket skal være produsent 
av kulturytringer; ved å tilby et multimedieverksted i 
samarbeid med Kulturskolen samt et skriveverksted i 
regi av biblioteket. Vi vil skape en god kunnskapsarena, 
og samtidig skal vi evne å gi et tilbud hvor man ikke 
kun er mottakere av informasjon, men også produsenter. 
Kulturskolen har i dag opparbeidet et profesjonelt miljø 
på animasjonsfilm, videoproduksjoner m.m. Denne 
kompetansen og dette utstyret ønsker vi å bruke slik at 
lokalitetene kan brukes av flere enn kun kulturskolens 
elever. Biblioteket vil i samarbeid med kulturskolen, ung-
domsklubben og skolene kunne arrangere kurs i anima-
sjonsfilm, redigering etc. Skriveverkstedlokalet skal være 
et verksted som vil brukes av frivillige lag og foreninger, 
skolene, kulturskolen og biblioteket til forfattermøter, 
manuskurs, arbeidsmøter m.m.

Jeg er optimist og ser for meg en åpning av det nye 
biblioteket i 2009. Det jeg håper, er at det biblioteket 
dere møter gir dere lyst til å være der en stund, at dere  
vil be om hjelp til å finne informasjon på nettet, finner 
bokanmeldelser som gir leselyst, finner en avis og en 
kopp kaffe eller overværer et forfatterbesøk. 

Vi gleder oss!  

Ha en fin førjulstid!
Marit Mellem

kultursjef

glad-
melding!

gratu-
lerer med 

dagen!
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Fra tid til annen blir jeg utfordret til å snakke om 
frivillighet og frivillighetens kår. Nesodden har jo 
utvilsomt en særdeles aktiv og initiativrik befolk-

ning, og det ytes solid innsats fra frivillige støttespillere i 
en rekke lag og foreninger.

Ved slike anledninger peker jeg gjerne på hvordan 
svært mye av det vi i dag oppfatter som selvfølgeligheter 
i det moderne velferdssamfunnet, har sin opprinnelse 
i frivillige tiltak: Helsetiltak, trygdeordninger, sosiale 
velferdsgoder, tannhelse for barn og unge osv. Listen kan 
gjøres lang over tiltak som har startet som frivillighet og 
dugnad, og som har blitt offentlige fellesskapsordninger 
etter hvert, i regi av stat eller kommune.

Nå når Nesodden Velforbund runder 70 år, slo det 
meg at viktige faktum i det norske velferdssamfunnets 
historie ofte blir særdeles godt demonstrert på vårt lokale 
nivå gjennom den nesoddenske velbevegelsens lange 
innsats.

Svært mye av det vi kjenner som dagens gode 
Nesodden, har sin opprinnelse i en dugnad – eller helst 
en hel del dugnader – i et vel; enten det nå dreier seg om 
veier, fellesstrender, trapper, veilys eller annet.

«… som en stod der i villmarka og så seg om etter 
veger til sin kjøpte grunn, ble en nesten rådløs», skrev 
Helvikskogs Vel i et jubileumsskrift. «Her måtte organise-
res efterhvert som det kom folk i skauen». Og så gjøv de 
løs, forstår vi; «idet flere medlemmer frivillig gikk i arbeid 
på ‹vegen› efter endt arbeidstid om kvelden. Det hørtes 
kraftige øksehogg og stup av falne trær og klang av spett, 
hakker spader og mineskudd, mens folkene slengte lystige 
oppmuntrende ord til hverandre oppe i ‹høgga› under sitt 
slit ‹på vegen›.»

Der intet fantes, måtte man skape det selv. Gjennom 
70 år har dette arbeidet hatt sitt samlingspunkt i 
Nesodden Velforbund. Gjennom 70 år har Velforbundet 
koordinert frivillig fellesinnsats som har bragt goder til 
Nesodden man ellers kunne ventet lenge på (noen steder 
venter de muligens ennå). «For å få må du yte», heter det 
i Velforbundet.

Vi som har tilbragt tilværelsen vår på Nesodden, har 
kanskje lett for å ta dette for gitt – det at vi har oppunder 
40 grasrotforeninger – som organiserer størstedelen av 
Nesodden, og med et samlingspunkt og felles talerør i et 
oppegående forbund. Men en trenger ikke å se langt før 
en forstår hvilken utfordring det ville vært om vi nå skulle 
forsøkt å dra i gang et slikt formidabelt grasrotinitiativ og 
en slik finmasket lokaldeltagelse. Det er en meget verdifull 
arv som forvaltes, og det gjøres på en god måte.

Og så er dette langt fra bare gammel historie. 
Velforbundet har vist stor evne til å tilpasse seg til en 
virkelighet i endring. Det tas tak i nye og relevante opp-
gaver, og velforbundet har også fått fotfeste utenfor de 
tradisjonelle velområdene – om det går an å bruke et slikt 
begrep. Vi kunne lett sett den utviklingen at de gamle 
områdene satt der med sine velforeninger, som i beste fall 
syknet hen til selskapsklubber etter hvert som de tradisjo-
nelle oppgavene forsvant. Men veltanken har appell også i 
nye boområder. Det ville neppe vært mulig uten et aktivt 
Velforbund. Ikke minst er vellene og velforbundet det 
eneste formaliserte kontaktpunktet som eksisterer mellom 
lokalsamfunnet Nesodden og alle sommerbeboerne.

Så skal jeg innrømme at det sikkert kan føles som 
at kommunen ikke verdsetter høyt nok den drahjelpen 
Velforbundet og velforeningene kan gi – om en kun måler 
i vår evne til å følge opp virksomheten med noen kom-
munale tilskudd. Jeg har ingen problemer med å forstå at 
dette er viktig, men det er tross alt bare én side av saken. 
Dere vet alle noe om de utfordringene som vår kommune 
har på det økonomiske området. Men da er det kanskje 
enda mer viktig med den holdningen og tonen vi kan ha 
mellom Velforbundet og kommunen. Den har vært god, 
og så lenge jeg har noen innflytelse på slikt, skal jeg gjøre 
mitt beste for å opprettholde dette.

Dermed skal jeg gratulere med dagen, og ønske 
Nesodden Velforbund og samarbeidet oss imellom lykke 
til fremover!

Christian Hintze Holm
ordfører
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Avfallscontainere
Godkjent mottaks-
anlegg for avfall
Vannfylling av brønn
Fylling og salg av 
strøkasser

66 91 09 30

Septik/slamsuging
Høytrykkspyling/
TV-kontroll
Rensing av 
oljetanker

DøGnVAkT

66 91 82 16

Jeg ønsker  
Fellesvelets Avis’  

lesere god jul!

Hilsen Hannibal

Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo

Telefon 22 83 28 90

www.hannibal.no

Importør av marine- 
motorer, gir og rekvisita

Kløftaveien 94, 1454 Fagerstrand,
Tlf 66 91 99 62, faks 66 91 38 38

sales@nor-mek.com • www.nor-mek.com

Vi importerer:
Produksjon av stålkonstruksjoner, leveranse av stålmateriell 
IMI marinemotorer 18-60 HK • Dong 1. Marine gir 30–800 HK

Daewoo marine og industrimotorer 16–1000 HK
Guascor marine og industrimotorer 250–1700 HK
Daewoo Industri og marine aggregat 8–600 Kw

JMP Impeler pumper 1–2 1/2 tomme
S-one Sjøte og reparasjonsmuffer 20–1000 mm

Nor-Mek 

aNNONsER

Den beste julegaven du kan gi - gavekort på fotbehandling! 
Vi forhandler også gehwol fotprodukter,lekre ullsokker uten  
stram kant,samt at vi tilpasser avlastende såler til forskjellige  
fotproblemer.selvstendig forhandler av aloe Vera produkter  

fra Forever Living Products.



N
r

. 
4 

• 
D

es
. 

20
06

5

notiser

G
HUsk!

Årsrapportskjema med årsberet
ning, regnskap og referat fra 
årsmøtet/generalforsamlingen 

returneres til Nesodden Velforbund 
senest to måneder etter årsmøtet i 

din lokale forening. 

søknad om tilskudd til veilys/
trafikksikkerhetstiltak på inntil 
12.500 kroner pr. prosjekt kan 

sendes hele året.

Husk også at veidekksmateriell 
fra Franzefoss skal bestilles hos 
torstein bakmand tlf. 66 91 28 
53 eller mobil 94 21 03 78. det 

er Franzefoss som har gjort avtale 
med torstein bakmand om dette. 

På første side av Velavisens aller første 
utgave, som kom ut i desember 1947, 
har Ragnvald a. larsen, daværende 

formann av «Fellesvellet» (i dag Nesodden 
Velforbund) en spalte. der forteller han at 
forbundet opprinnelig ville være til stede 
på medlemsforeningenes årsmøter, men at 
det dessverre ikke har vært mulig å gjen
nomføre.

Han fortsetter: «det er innlysende at de 
enkelte vel ser på sitt arbeid avgrenset etter 
vellets grense, men skal vi stå sterke, må vi 
også se utover velgrensene og ta opp alle 
de saker som er av felles interesse.»

Og et naturlig sted å ta opp disse 
sakene, konkluderer larsen, vil være i 
Fellesvelets avis.

På side tre finner vi da som nå en hil
sen fra ordføreren. i 1947 het han karlot 
langfjell, og han mente «en felles avis 
ville ha den aller største betydning for en 
objektiv vurdering og en saklig bedøm
melse vedrørende de enkelte vel og vel
lenes mangesidige interesser, ikke minst i 
forhold til kommunen.»

Han avslutter sin hilsen med følgende:
«Jeg ønsker avisen en god mottagelse og 

den store betydning den vil ha for oss alle 
som ønsker at bare det beste er godt nok 

for dette her
lige stedet som 
h e t e 

for Nesodden.»
Videre kan vi lese om 

Nesoddenbundefjords 
dampskipsselskap og bil
lettprisene. båtselskapets 
regnskap gjengis også.

driftsbestyrer Engen 
forteller om Nesodden 
Elektrisitetsverk og Hugo 
tobiassen, Fellesvellets man
geårige formann, forteller fra 
sitt vel søndre sjøstrand. 

det er rapporter fra velene på 
blylaget, i berger, Flaskebekk, 
Hellvikskog og Hallangspollen.

Og «trafikkomitéen av 1946» 
rapporterer fra kommunikasjoner 
på Nesodden.

Redaktør for den aller første 
avisen vår var Erling O. lian. 

Disse 24 medlemsvelene hadde velfor-
bundet i 1947. Tre vel Det er til dels andre 

medlemsforeninger enn de som er i dag.

vel-
avisen 
For 60 

år siden

saVner du VelaVisen 
i din PostKasse?

Ring FOllO distRibUsJONsERViCE 
66 91 07 54/915 56 964

Alt dette skjer i regi av 
Frivillighetssentralen i 
desember:
UkEdaGER: Åpen 
barnehage berger og 
Fagerstrand. møteplass 
for barn i følge med 
voksne. NiFhuset, 

berger hver ukedag kl. 10–14. FiFhuset 
myklerud mandag og onsdag kl. 10–14. 
Følger skoleruta. tilbudet er gratis. 
maNdaGER: Nik (Nesodden 
internasjonale kvinnegruppe) møtes man
dager kl. 18–20. mandag 4. desember er 
aktiviteten håndarbeid, og vi møtes på 
Honnørtoppen. mandag 11. desember er 
det matlaging, og vi møtes på kjøkkenet 
på tangenåsen ungdomsskole. du kan 
gjerne ha med barnet ditt. 
ONsdaGER: seniorit. Velkommen til en 
møteplass for læring og erfaringsutveks
ling innen data og telefoni. ta gjerne med 
egen PC hvis du har. Om du kan lite eller 
mye om it, er du like velkommen! kaffe 
og tygg kr 20. Ekelund kl. 18–20. siste 
gang før jul er onsdag 13. desember. 
FRikVEldEN: møteplass på Nesoddtangen 

Gård onsdager kl. 17.30–20.30. 
6. desember er det vinkveld. Foredrag 
om vinhistorie og druetyper samt vin
smaking. Pris kr 100. Påmelding til 
Frivillighetssentralen innen 29. november.
13. desember er det julefortellinger og 
eventyr for barn og voksne. lucia kom
mer også!
begge kveldene er det fransk for nybe
gynnere kl. 17.30–18.45 og samtale
gruppe for viderekomne kl. 19.00–20.15. 
aktivitetene er gratis. Enkel kafé med 
enkle priser. tORsdaGER: Honnørbridge. 
Her spilles bridge på alle nivåer. Er det 
lenge siden du har spilt? Her kommer 
du fort i gang igjen! Ekelund kl. 11.15–
14.30. ta med matpakke, vi ordner kaffe. 
Velkommen til alle som liker å spille brid
ge! siste gang før jul er 14. desember. 
FREdaGER: tysk samtalegruppe. Hyggelig 
miljø for deg som vil praktisere den 
tysken du kan – og kanskje lære litt 
til. Ekelund kl. 11.15–13.00. Et sam
arbeid mellom Ekelund Eldresenter og 
Frivillighetssentralen. 
For mer informasjon, kontakt 
Frivillighetssentralen 66 91 66 50.

aktivt i 
Frivillig-
Hetssen-
tralen 

for dette her
lige stedet som 
h e t e 

Videre kan vi lese om 
Nesoddenbundefjords 
dampskipsselskap og bil
lettprisene. båtselskapets 
regnskap gjengis også.

driftsbestyrer Engen 
forteller om Nesodden 
Elektrisitetsverk og Hugo 
tobiassen, Fellesvellets man
geårige formann, forteller fra 
sitt vel søndre sjøstrand. 

det er rapporter fra velene på 
blylaget, i berger, Flaskebekk, 
Hellvikskog og Hallangspollen.

Og «trafikkomitéen av 1946» 
rapporterer fra kommunikasjoner 

Redaktør for den aller første 
avisen vår var Erling O. lian. 

Disse 24 medlemsvelene hadde velfor-
bundet i 1947. Tre vel Det er til dels andre 

medlemsforeninger enn de som er i dag.

avisen 
For 60 

år siden
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Tenk deg et flott 
supermarked med 

stort utvalg hvor du 
har frihet til å velge

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 17 80

Åpningtider:
Mandag–fredag 9–20

Lørdag 9–18

annonse

Tannlege 

Christian Gløersen
Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen

Alle pasienter er hjertelig velkomne
Timebestilling

Telefon

66 91 12 48
ÅpningsTider: 

Mandag–fredag: 7–13 • Torsdag: 7–12

�

fra 17.900

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

Solveig B. hagen 
regnSkAp

autorisert reGnskapsfører
medlem av naRf

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

Julegavetips! 
• Billetter til kino, revy eller teater 
• vasking av bil, komfyr eller bad 

• 1/2 time massasje 
• skiturer i mottagers tempo 

• Opprydning i garasjen 
• spennende overnattingstur i skogen 
• Joggetur til puben og buss tilbake 

• 12 x skopuss 

og alle andre gode ideer til å bruke tid på  
og med familie og gode venner 

• For de avanserte: 
Bygg en varmkompostbinge!

 

 www.folloren.no
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Alværntoppen 
SAmeie

48 medlemmer
Leder: Line Utvik 
tlf. 979 71 813

Alværn vel
Stiftet 26.7.1950
60 medlemmer

Leder: Jan Midtgaard
tlf. 66 91 18 47

Velhuset i Alværnbukta  
leies ut til foreninger og  
private arrangementer.  
Ring 975 10 204

Berger vel
Stiftet 21.7.1929
82 medlemmer

Leder: Trond Romstad
tlf: 66 91 22 48

Bergheim i  
SAmeie
Stiftet 1986
20 år i år!

50 medlemmer
Leder: Inger Høigaard  

tlf. 66 96 10 75

Bergheim ii 
SAmeie
Stiftet 1999

49 medlemmer
Leder: Kjetil Johan Olsen 

tlf. 66 91 92 92

BjørgAn vel
Stiftet 18.9.1995

4 medlemmer
Leder: Vibeke Fogstad 

tlf. 66 91 32 55

BjørneliA vel
Stiftet 1.1.1968
61 medlemmer

Leder: Stine Svarva
tlf. 66 96 36 86

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer

Leder: Tormod Reppe
tlf. 66 91 23 39

BjørneSkrenten 
vel

Stiftet april 1987
78 medlemmer

Leder: Bjørg Bjore  
tlf. 66 91 19 54

BlylAget vel
Stiftet 1.1.1916
90 år i år!

93 medlemmer
Leder: Lars Grimsgaard  

tlf. 66 91 14 99

BomAnSvik vel
Stiftet 21.6.1914
99 medlemmer

Leder: Jan Erik Høgåsen 
tlf. 916 92 969

DAlBo vel
Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer

Leder: Kaare M. Skallerud  
tlf. 915 12 333

ellingStADåSen 
vel

Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer

Leder: Sigmund Hirsch  
tlf. 930 55 648

FAgerStrAnD 
vel

Stiftet 1.8.1918
120 medlemmer

Leder: Lars Saunes 
tlf. 22 44 40 21

www.fagerstrandvel.no

FAgerStrAnD/ 
mykleruD vel

Stiftet 12.3.1979
207 medlemmer

Leder: Reidar Holch Bruland  
tlf. 66 91 91 06

FjellStrAnD vel
Stiftet 5.6.1912
263 medlemmer

Leder: Aase Regine Nordby  
tlf. 66 91 81 69

FjorDvAngen 
vel

Stiftet 16.10.1923
124 medlemmer

Ny leder: Bjørn Omsland
tlf. 66 91 75 50

FlASkeBækS vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer

Leder: Anne Steinert  
tlf. 920 49 990

hASle/ 
FunDingruD

veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer

Leder: Astrid Løes Hokholt, 
tlf. 66 91 70 50

hellvikSkog vel
Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer

Leder: Bjørn Busk  
tlf. 66 91 50 78

helvik vel
Stiftet 1.6.1912
136 medlemmer

Leder: Stein Skogli 
tlf. 66 96 32 11

neSoDDtAngen 
vel

Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer

Leder: Kari Ø. Holøs 
tlf. 66 91 69 19

norDStrAnD 
vel

Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer

Leder:  Lise Gunbjørnsen  
tlf. 66 91 82 48

okSvAl vel
Stiftet 18.7.1904
189 medlemmer

Leder: Vivi Rastum 
tlf. 66 96 01 01

ruDStrAnD og 
preSteSkjær vel

Stiftet 13.4.1944
11 medlemmer

Leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57

SjøStrAnD vel
Stiftet 16.8.1917
63 medlemmer

Leder: Gunnar Walle 
tlf. 66 91 48 40 

Skogen veSt 
huSeier
Forening
Stiftet 23.4.1987
102 medlemmer

Leder: Roy Ramberg
tlf. 926 82 451

SolBAkken vel
Stiftet 14.6.1946

60 år i år!
10 medlemmer

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

SolBergSkogen 
velForening

Stiftet 18.8.1935
72 medlemmer

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

SolåSen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer

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

Spro vel
Stiftet 17.8.1947
70 medlemmer

Leder: Kenneth Pettersen 
tlf. 922 96 048

SveStAD vel
Stiftet 5.7.1926
80 år i år!

96 medlemmer
Leder: Øystein F. Rakkenes

tlf. 66 91 95 45

SønDre 
BlåBærStien 

SAmeie
Stiftet 1986
20 år i år!

135 medlemmer
Leder: Frode Paulsen 

tlf. 66 91 29 35

torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
23 medlemmer

Leder: Pål Skurdal  
tlf. 66 91 36 89

urSvik vel
Stiftet 23.6.1920
129 medlemmer

Leder: Knut Trond Næsje  
tlf. 22 50 68 90

øvre torvvik 
vel

Stiftet 21.11.1947
68 medlemmer

Leder: Mona Sjøli
tlf. 66 91 07 17

ForeningsViseren

Noen av fordelene 
ved å være medlem  

i Nesodden 
Velforbund: 

AnsvArs- 
forsikring

rimelig veidekks-
mAteriell 

rAbAtt på strøsAnd-
kAsser

gunstig ordning 
for oppfylling Av 

strøsAnd

tegninger til  
lekestAtiv

Hefte om lover og 
regler for  

privAte veier

sVært 
lønnsomt 
innkjøps-
samarbeid 

ta kontakt med  
velforbundets  

sekretariat  
for å høre mer.

NesoddeN VelforbuNds 
36 medlemsforeNiNger 

represeNterer  
3  195 husstaNder  

på NesoddeN 

m
ed

le
m

s-
Fo

rd
el

er

Noe på gaNg?
Takk til de ledere som sender nytt fra 
sine foreninger. Vi vil gjerne ha mer slikt 
stoff ! Vi prøver å kontakte forenings-
lederne på epost foran hver utgivelse av 
Fellesvelets Avis. (Si ifra dersom dere 
ikke mottar epost!) I de tilfellene der 
lederen ikke har epost, kan vi kanskje få 
bruke eposten til en annen i styret?
Det er svært praktisk dersom endringer 
av telefonnummer, leder, antall medlem-
mer og lignende kan meldes elektronisk 
direkte til velavisen: ford@powertech.no

�

Flere 
og flere 

av dere har 
eget nettsted.

La oss trykke adressen i 
foreningeviseren 

og få flere 
besøk!

gi VeLaViseN 
ForeNiNgeNs 
NeTTaDresse!
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oksval er et vel med rike sosiale og maritime muligheter – og store trafikale utfordringer.

omFaNgsrike oksVaL
Av Ann-Turi Ford

Oksval er et stort vel i et område 
som er viktig for mange fler enn 
de som bor der. Velet har eget 

velhus på brygga hvor velets (selvgående) 
fiske og badstugrupper har aktiviteter. 
Her holder velet styremøter og fester.

– da lager fiskegruppa fiskesuppe og 
badstua blir varmet opp, forteller leder 
Vivi Rastum.

Og med sin nabo Oksval båthavn har 
velet et godt samarbeid.

Utfordringen de har er et overbelastet 
veinett. det består av velets egne grus
veier og den kommunale Oksvalveien.

kommunens «lille e6»
sistnevnte trafikeres av svært mange andre 
enn områdets egne beboere. (På folke
munne kalles Oksvalveien «lille E6».)

det er foreldre som leverer barn i bar
nehagen, folk som kjører til stranden om 
sommeren og båtmennesker og turgåere 
på vei til kyststien som parkerer her nede. 

– Vi har sendt et brev til kommunen for 
å be om fartshump øverst i Oksvalveien 
for å redusere bilenes fart. Velveiene våre 
har bare grusbelegg, forteller Rastum. 

det er Edvards vei, Olavs vei, kåres vei, 
Grøndals vei, Øvre movei, Åsaveien og 
deler av knuts vei og Nedre movei. disse 
lider ikke minst under alle utbyggingene.

Et nytt brev til kommunen, som skal 
dreie seg om behovet for oppgradering 
av disse grusveiene, er rett rundt hjørnet.

– dere må få utbyggerne til å betale for 
ekstraslitasjen på veiene, bemerker Eva 
Jantunen, Jorun møller og Freddie Røed  
fra Velforbundet. 

– krev For veislitasjen

– For eksempel i bomansvik krever velet 
et depositum fra dem som bygger. de 
som bygger boliger og hytter større enn 
30 kvadratmeter, må betale 5.000 kroner. 
For tilbygg krever vi litt mindre, opplyser 
møller og Røed fra bomansvik.

av de rundt 400 husstandene på Oksval 
er omtrent 20 ikke er fastboende. så mye 
som rundt halvparten av disse er ikke 
med i velet. lederen har ingen entydig 
forklaring på det. brev legges i postkas
sene deres årlig uten store resultater.

de som har eiendom som grenser til velets 
grusveier, er pålagt å være medlemmer i 
veilaget. det betaler de 400 kroner i året for. 
Velmedlemmene betaler 300 kroner. 
Velets penger går til veier, sandkasser og 
slike ting. de sponser fiske og badstu
gruppa, og veilaget med rundt 10.000 
kroner i året til vedlikehold av velveier.

– det er dårlig gjort at ikke alle er med
lemmer, men i stedet er gratispassasjerer, 
bemerker velforbundsfolkene.

– alle bruker for eksempel veiene som 
blir strødd med velets sand. Og det er 
ikke noen høy medlemsavgift Oksval vel 
har heller, påpeker de.

andre ting på velets ønskeliste er flere 
lyspunkter innover kyststien langs Edvards 
vei mot Ursvik.

– da burde dere gå sammen med Ursvik 
vel slik at dere får satt opp to lyspunkter 
hver, foreslår Jorun møller.

befaringsfølget har søkt ly for novem
bervinden i velets koselige hus på brygga. 
Rett over veien for dette huset ligger to 
kommunale toaletter velet og båtforenin
gen nyter godt av.

– Hva slags kloakkløsninger har dere 
her? undrer velforbundet.

– det er litt av hvert. apropos det har 
vi tatt et initiativ til å forberede en regu
lering av området i trekanten Edvards 
vei/Oksvalveien/Ursvik, forteller Rastum til 
et svært imponert Velforbund.

Framsynt initiativ

– seks personer fra Oksval vel har holdt 
på med dette arbeidet i tre år og hatt 
møte med kommunen, som var veldig 
positiv. Føringer som at hver boenhet skal 
ha minimum et mål tomt er på tale.

– Ja, det er viktig her i strandsonen. For 
et flott initiativ! dette var virkelig interes
sant! samstemmer velforbundets folk.

Brygga tok mye av velets 
tid før 2004. Da ble den 
satt i stand av kommu-
nen – akkurat i tide til 

feiringen av velets 100-
årsjubileum. En mørk 

novemberkveld viser og 
forteller leder av Oksval 
vel, Vivi Rastum (til ven-

stre), representantene for 
Velforbundet hva velet er 

opptatt av.
Ved siden av Vivi Rastum 
står Eva Jantunen, Jorun 
Møller og Freddie Røed.
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Til venstre: To parkerings-
plasser har Oksval fått i 
forbindelse med den nye 
båthavna.

Det opprinnelige vente-
huset på Oksval brygge 
ble forvandlet til et nyt-
tig og hyggelig treffsted 
med sauna på midten av 
1990-tallet. Her har velet 
fester og møter, og her 
holder fiskegruppa og 
badstugruppa aktiviteter.

I velhuset på brygga 
holder også fiskegruppa 
til. De har en egen bu 
til utstyret sitt. Fra ven-
stre: Eva Jantunen, Vivi 
Rastum, Freddie Røed og 
Jorun Møller.

Under, venstre:  Slik ser 
velhuset på brygga ut 
fra utsiden. Bak sees den 
nye  båthavna.

Under: Brygga kommmu-
nen ordnet med i 2004, 
er Oksval vel svært 
fornøyd med. Bak 
Rastum og Jantunen sees 
stranda. Den er kom-
munal, men badeflåten i 
bakgrunnen er velets.

mer om oksVal 
for du Vite i 

oksValposteN 
og på det sVært 

iNNholdsrike 
Nettstedet  

www.oksVal.No



Den store 70-årsfesten
Fredag 3. november, i NIF-huset på Berger, var det klart for en  

nyttig og festlig feiring av Velforbundets 70-årsdag

den hyggelige kvelden startet med en idé
dugnad. Etter en introduksjon av OddPetter 
Fylling og Eva Jantunen ble bursdagsgjestene 

delt opp i grupper på fem. 
deltakerne fikk vite hva forbundet driver med, at 

Nesodden Velforbund ikke er av landets største eller 
minste forbund, men blant de ti beste. Og at for
bundet representerer omtrent 10.000 nesoddinger 
gjennom sine 36 medlemsforeninger.

Gruppene fikk diskutere seg fram til hva de mente 
Velforbundet burde prioritere de neste årene.

Fruktbar tankemyldring

Velforbundets styre forteller at fruktene av idé
dugnaden var mange gode og viktige saker som 
forbundet kan sette fokus på framover. 

OddPetter Fylling fra styret kan rapportere om 

mange positive kommentarer. 
– det er tydelig at folk syntes tiltaket var nyttig og 

viktig. Et av målene til velforbundet er å øke invol
vering og kommunikasjonen med velene og andre 
samarbeidsparter gjennom flere tiltak fremover, 
forteller han.

De mange nyttige innspillene og ideene skal 
vi gjengi i neste utgave av Velavisen. 

Føde For Hode og mage

Etter å ha tenkt ut så mye lurt smakte det godt med 
buffet og drikke etterfulgt av kaffe, avec og kake.

Egil Houg holdt en tale hvor han på svært kunn
skapsrik og underholdende måte gjorde rede for 
Velforbundets tilblivelse. Og før det ble ryddet bort, 
tok Nicolay lange Nilsen og Vibeke sjøgren oss med 
en tur til leonard Cohens verden.

Nederst:
Leder i Svestad vel 
Øystein Rakkenes,  
leder av Nesodden 

Velforbund Eva Jantunen, 
leder av Ursvik Vel Roger 

Bjørnstad og ordfører 
Christian Hintze Holm 

utgjorde en av  
idégruppene.
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NesoddeN
VelforbuNd 

70 år
1946–2006
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Representanter fra 
disse velene:
Nesoddtangen Vel  
Hasle/Fundingrud Vel 
Fagerstrand Vel 
svestad Vel 
bjørnemyr Vel 
Hellvikskog Vel 
Oksval Vel 
bomansvik Vel 
solbergskogen Vel 
skogen Vest 
Huseierforening
dalbo Vel 
Fagerstrand/myklerud Vel 

berger Vel 
solåsen Vel 
Ursvik Vel 
Nordstrand Vel

Disse politikerne:
Ordfører Christian 
Hintze Holm
inger Johanne Norberg  

Disse  
æresmedlemmene:
Nils Erik Hallberg
leif Rødsten
arild drolsum

Velforbundets  
medhjelpere
Egil Houg
knut Wågsås
tom tellefsen
John Wilson

Tidligere ordførere:
bjarne Nordhuus 
karl J. bjerklund 

Fylkesleder Akershus 
for Norges Velforbund
annemarie 
sommerlyst 

Øverste bilde:
Styrets Odd-Petter Fylling 
og Eva Jantunen ga for-
samlingen et grunnlag 
for å utvikle ideer.

Midten: Forsamlingen 
med velfolk lærer mer 
om Velforbundet før de 
skal deles i idégruppen

Under: 
Æresmedlemmene kastet 
glans over selskapet. Her 
er Arild Drolsum og Leif 
Rødsten.

Hvem var på Festen?
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annonser

E. Samuelsen, 
Lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand
tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696

mur puss flis as
www.mur-puss.no / vidar@mur-puss.no
gråbeinberget 10, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 48 28 • mobil 906 12 744

Mineralvann
til fabrikkpris

anleggsgartner • Hagesenter

Frukt 
grønnsaker

Blomster

nesOdden tOrgHandel
1458 FjELLStrand • tLF. 66 91 80 48

bruk Våre 
AnnOnSører

HilsEN 
FEllEsVElEts aVis

Trenger 
du hjelp 
i huset?

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

Besøksadresse:
Skoklefall Terrasse 9
1450 Nesoddtangen

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

VI HAR

GAVEKORT

Vi kan vaske
for deg!
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tør du ikke fjerne greiner som vokser mellom 
ledninger på tomta di? ta en telefon til Energi 1. 

de bistår nemlig gjerne med sin ekspertise. i 
noen tilfeller fjerner de til og med greinene uten 
kostnad for grunneier. 

i andre tilfeller kan kostnadene deles. For 
eksempel dersom det bare er en liten del av treet 
som er til hinder for linjene. 

dermed er det bare å ta kontakt med Energi 1 
dersom du har et kvistproblem.

problemAtiske greiner?

Gi bilisten sjansen til å brem
se ned i tide: 

Finn fram, refleksen. den 
bør henge i knehøyde på 
begge sider av kroppen og 
ha minst mulig riper (det 
svekker refleksevnen). 

Vær oppmerksom på at 
den gode g a m l e 

b r i k k e n 
reflekterer 

bedre enn 
refleksbånd.  

Husk refleks!
alle på Nesodden har husnummer.

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

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

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

rett leder?

HUsk: det er ikke lenger 
nødvendig å være direkte 
medlem i Norges Velforbund. 
Foreningene er automatisk 
medlemmer via Nesodden 
Velforbund.

dobbeltmedlem?

meld fra til Velforbundet om 
adresseforandringer utenbys/
utland. Nesodden Velforbund 
får tilbake rundt 10 aviser 
for hver utsendelse. dette er 
unødvendige utgifter.

ny Adresse?

som medlem av 
nesodden velForbund 
er beboerForenin-
gen automatisk også 
medlem av norges 
velForbund (nvF). 
dette er medlemsForde-
lene:

1 dere er med i et nettverk for 
organisasjonseide kulturbygg. 
Norges Velforbund er med i et 
nettverk hvor det jobbes for 
organisasjonseide kulturbygg 
– velhus og grendehus. Partene 
i samarbeidet er for øvrig: 
Folkets Hus landsforbund, 
landslaget for alkoholfrie sam
lings og serveringssteder og 
Norske lagsbruk, og nettver
ket omfatter ca. 1000 kultur
bygg i Norge. 

2 dere styrker deres egen 
forening. alle velforeninger, 
grendelag, beboerforeninger, 
bygdelag, borettslag og andre 
foreninger som organiserer 
beboere, er med på å gi Norges 
Velforbund tyngde som talerør. 
de lokale foreningene styrker 

sin egen stilling gjennom NVF. 
På denne måten klarer interes
seorganisasjonen bedre å iva
reta sine medlemmers behov 
og interesser, og din forening 
får en rekke fordeler, både øko
nomisk og faglig.

3 Norges Velforbund sam
arbeider med andre orga
nisasjoner – hvilket gir dere 
fordeler. samarbeidsavtaler 
med organisasjoner som 
trygg trafikk, Forbrukerrådet, 
miljøheimevernet, skadefore
byggende forum, aksjon 
Nabohjelp, Norske 4H, 
og Norske boligbyggelags 
landsforbund gir fordeler.

4 dere får gratis veiledning 
og informasjon. Velforbundets 
sekretæriat står til disposisjon 
for å gi medlemsforeningene 
råd og veiledning.

medlemsforeninger i NVF 
kan henvende seg til for
bundskontoret i enhver sam
menheng når det gjelder drift 
av vel og oppgaver man har 
innen velforeningen. stort sett 
har forbundets folk kompe

tanse som gjør at vi kan besva
re spørsmål. Einar bjorbæk 
er forbundets administrative 
leder. telefonnummeret er 22 
82 84 80. 

5 dere får tilgang til støtte
ordninger. Norges Velforbund 
gir veiledning til medlemsfo
reninger som ønsker å søke 
om økonomiske tiltak innenfor 
ulike områder. 

det finnes for eksempel 
støtteordninger som går på 
ulike typer nærmiljøanlegg 
hvor staten bidrar med inntil 
50 prosent av kostnaden.

6 dere har ansvarsforsikring. 
medlemskap i NVF innebærer 
at foreningen også er ansvars
forsikret. 

Faktisk vil ansvarsforsikrin
gen alene langt på vei oppveie 
kostnadene ved medlemskap. 
Foreningen vil spare inn hele 
medlemskontingenten og vel 
så det, dersom alternativet er 
å tegne ansvarsforsikring uten
for Norges Velforbund. 

7 alle vel på samme nett: 

VelNett. VelNett fungerer som 
et oppslagsverk hvor all infor
masjon/viten fra velbevegelsen 
er samlet. det eneste du tren
ger er tilgang til en PC og 
internett – resten sørger NVF 
for! du kan søke på ord og 
uttrykk og finne hva andre har 
funnet ut før deg, eller legge 
inn konkrete spørsmål. 

8 dere får Velposten gratis. 
Foreningen får tilsendt fem 
eksemplarer av hver utgave av 
«VelPosten – Norges Nærmiljø
magasin». bladet utgir åtte 
nummer per år og er primært 
et tidsskrift for NVFs medlems
foreninger og forbundets vik
tigste informasjonskilde. 

9 dere kan få gratis nettsider. 
alle medlemmer kan gratis 
presentere seg og sin virksom
het på en side. Omtalen ligger 
på NVFs nettsted til velet ser 
behov for å endre/oppdatere 
informasjonen.

Se mer på norges 
Velforbunds nettsider: 
velnett.no

medlemsfordeler i norges velforbund

tør du ikke fjerne greiner som vokser mellom 
ledninger på tomta di? ta en telefon til Energi 1. 

de bistår nemlig gjerne med sin ekspertise. i 
noen tilfeller fjerner de til og med greinene uten 

i andre tilfeller kan kostnadene deles. For 
eksempel dersom det bare er en liten del av treet 

dermed er det bare å ta kontakt med Energi 1 

den gode g a m l e 
b r i k k e n 
reflekterer 

bedre enn 
refleksbånd.  

samme problematikk gjelder for veinavn: Velene 
oppfordres til å lage skilt med veinavn, og 

1�



N
r

. 
4 

• 
D

es
. 

20
06

14

FLere NesoDDsaNger
etter forrige utgaves oppslag om sanger om Nesodden har vi kunnet glede oss  

over noen henvendelser. Nå kan vi presentere flere perler. 

Og vi er blitt korrigert:
Nesoddsangen til melo
dien «det ligger et land 

mot den evige sne» hadde vi 
oppført med ukjent tekstforfat
ter. sangen begynner med stro
fen «det ligger en bygd mellom  
fjordene blå».
Fra både amanda Nilsens niese 
og datter har vi blitt opplyst. 
sangen kom som nummer to 
i en nesodddsangkonkurranse 
som ble arrangert i 1938. 
amanda Nilsens datter bjørg 
Wilson skal vi få møte i en 
senere velavis.
Vinneren av konkurransen ble 
Erling Fjørtoft med sangen som 
starter slik: «som et eventyr 
stiger av fjorden et så herlig og 
skjønt lite land». den synges 
på melodien «mellom bakkar 
og berg».
Og nå, mine damer og her
rer, kan vi presentere sangen 
som kom på tredje plass i 
konkurransen som foregikk for 
snart 70 år siden, nemlig «Vårt 
Nesoddland».
den har vi fått tilsendt fra tekst
forfatter aasmund andersens 
tre døtre: astrid løkke, Grethe 
Forsland og aase ahlquist.
søstrene tror sangen kanskje 
var i lengste laget med sine 
sju vers.
Flott er den i alle fall og fortje
ner å komme fram fra glem
selen:

vår nesoddland

Mel: «For Norge, kjempers føde-
land»
Tekst: Aasmund Andersen

det steg et land av fjordblått 
speil
i sagatidens morgen
og mørke tiders Åsgårdsrei
har raset over odden
men fjellet det var klippefast
og trosset stormens kåte kast
og se – et frø av skogens tre
slo rot og kledte fjellet
Nu ligger fredet bygd ved fjord
fra Fagerstrand til tangen

for slekten reist av odelsjord
og takt fra bølgesangen
Når solen gyller fint der vest
og fryder gamle odding mest
da bringer solgangsvind og kveld
sin takk for trofast dagsverk

Ja, denne bygden er oss kjær
med skog og fjell og fjorder
den hele slektens moder er
med spirekraft i jorden
Her demrer gjennom skolens år
det første gry av dag og vår
og slektens liv som spirer her
dens muld gir slekten hvile

se den i vår med blåveisknopp
når løv i lia spretter
Når sankthansbålet lyser opp
langs strandens bratte skrenter
se den i høstens farveprakt
i eventyrets vinterdrakt
la synet fenge i vår sjel 
og gi begeistringsgløden

Vår unge slekt som speider ut
i lengsel efter dåden
er nye tiders vingesus
i pakt med spinnetråden
Et lands kultur – dets hjerteslag
er frukt av slektens arbeidsdag
om enn et lite bygdelag
tilsammen fedrelandet

men gjennom hverdags 
jevne kår
i folkedypet lever 
en livsens trang som år for år
et sjelens vindfang krever
Et folk i strid – et folk i fest
vil gagne bygden aller mest
men la forsoningsånden god

i bygdelaget råde

Vårt Nesoddland med sol og 
strand
og hvite bølgetoppe
vår fedrearv med skog og vang
og fjellets varde oppe
ditt banner mane oss til dåd
slutt opp om store felles mål 
i bygdens kårne vardevakt
for frihet – folkelykke

Og enda en sang har vi fått 
tilsendt: sangen til spro vels 50
årsjubileum i 1997:

spro vel 50 år

Mel: «Du skal få en dag i mårå»
Tekst: Tove Werner

det var en gang en mann som sa: 
Nå legger vi i vei
og stifter bygdas eget vel. 
den saken er vel grei.
Vi trenger menn og kjerringer 
med fantasi og to
som vil være med å skape mer(e) 
velstand her på spro

Og så ble vellet stifta, mange 
medlemmer kom te
og sommergjestene fikk være 
med
Ved bråtedammen ble det 
både hus og danseplass
og her møttes bygdas folk til 
velkalas
de fikk så mang en sommer
kveld med sang og fin musikk
fra sveivegrammofon og fra en 
rusten harmonikk
Og alle kjente alle, og alle 

hadde kjent
på alle andres karske hjem
mebrent

Ja, det var den gang det da 
kuene  gikk rundt på spro
og bygda hadde nærbutikk, ja 
det var enda to
og postkontor, du store min, da 
hadde vi det godt
For oss er nærbutikk og postkon
tor en saga blott

men vi skal få en dag i morra 
som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter 
tel
Og kanskje får vi oppleve at et 
og anna åt
så kommer post og buttikk til 
oss lell
men om vi ikke får det til, skal 
vi ikke være trist
for vi skal høre suset i fra furua 
som sist
Vi skal få en dag i morra som 
rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter 
tel

i nittenfemtitre fikk vellet egen 
badeplass
og etter noen år så kom det også 
utedass
På stranda var det alltid fest med 
bål og lystig dans 
når folket møttes for å feire natta 
til st. Hans

det var den gang det da folk 
gikk ut og gjerne var i lag
og ikke satt i hver sin sofakrå
det var den gang det da folk til 
tross for arbeidsslit og jag,
hadde mye bedre tid enn vi 
har nå
men kan vi ikke jobbe for at 
folk på spro kan si
at ingen andre vel har det så 
sosialt som vi
For vi skal få en dag i morra 
som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter 
tel

HAr Du en SAng?
Har ditt vel eller beboerforeningen diktet en sang? 
Har du supplerende opplysninger til sangene vi har 
gjengitt? Ta kontakt med velavisen. Kanskje vi kan 

samle et hefte med nesoddsanger? 
Send til Fellesvelets Avis i posten (ved Ann-Turi Ford, Hellaveien 66,  

1458 Fjellstrand) eller som epost (ford@powertech.no) 
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Nesodden Velforbund tok vinteren 2000–2001 første ini
tiativ til radonmåling på Nesodden. målingene bekreftet at 
enkelte områder på nordlige del av Nesodden har forhøyede 

konsentrasjoner av radon. Velforbundet anbefaler at så mange 
som mulig sjekker sin bolig, slik at nødvendige tiltak kan 
gjennomføres så hurtig som mulig.

den radioaktive gassen radon kan over tid kan føre til økt risiko 
for lungekreft når den trenger inn i bygninger med lite ventilasjon. 
i følge statens strålevern kan radon i norske hus være årsaken til 
mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller av lungekreft i befolk
ningen (tilsvarer 100–300 årlige tilfeller. På grunn av blant 
annet geologi, klima og bygningskonstruksjon er Norge et av 
landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. 

i Nesodden kommune er det beskjeden forekomst av uran
holdige bergarter og løsmasser. NGU (Norges Geologiske 
Undersøkelser) jobber med å identifisere områder med for
høyet, naturlig radioaktiv stråling fra berggrunn og løsmas
ser i det sentrale Østlandsområdet. 

Resultatene viser hvor radonproblemer kan ha tendens 
til å oppstå. Foreløpige resultater viser at det er lave 
konsentrasjoner i kommunen. det er kun mindre områ
der som kan ha middels til lave verdier av naturlig 
stråling. 
Radongass trenger hovedsakelig inn i bygnin
ger på to måter: gjennom sprekker eller porø
sitet i grunnmurskonstruksjoner, eller 
fra innendørs bruk av vann fra borede 
brønner – ved at radongass frigjøres 
idet vannet møter lufta i rommet.

kilder statens strålevern og Nesodden  
kommune

slik måler du radon i boligens inneluFt

du trenger en måleboks for leilighet/mindre enebolig, 
eller to målebokser for enebolig over flere plan som dek
ker soverom/oppholdsrom i underetasje/kjeller.
du plasserer måleboksen(e) i boligen (etter vedlagt vei
ledning) i omtrent to måneder.
så sender du måleboksen(e) til laboratoriet.  Resultatet 
av radonanalysen foreligger i løpet av to–tre uker og 
inkluderer en veiledning for hvilke tiltak du bør iverk

sette.
du kan få personlig rådgivning i laboratoriet. 
Faktura sendes sammen med analyseresul
tatet. medlemmer av Nesodden Velforbunds 

medlemsforeninger får 10 prosent rabatt på 
ordinær listepris, dvs. 180 pr. boks/analyse. 

merverdiavgift kommer i tillegg.

bestilling sendes til:
miljølaboratoriet i telemark, Postboks 
2502, 3702 skien
tlf. 35 50 56 00 bestillingen må sendes 
før 15. januar.
Forutsetningen for å få en slik kunderabatt 
er at man oppgir medlemskap i Nesodden 
Velforbund som kundereferanse. dette 
må noteres på det tilsendte skjemaet.
dersom du lurer på noe, er tony 
sheehan Velforbundets radonmann, 
telefon 95 91 99 31.

Statens strålevern har lagt ut 
radonkart over østlandet på 
sine nettsider (www.stralever-
net.no). Her er kartene tydeli-
gere med farger. De skal vise 
hvilke områder i Oslo-regio-

nen som er radonutsatt. 
De nye kartene viser tre 
ting: 
1) målinger av inneluften 
i 6326 boliger (ingen, later 
det til, på nesodden). 
2) en oversikt over uranrike 

steder, siden radon opp-
står ved nedbryting av 

uran. 
3) hvor det finnes lett 
gjennomtrengelige 
løsmasser.

raDoNmåLiNgsTiLbuD 
og kart over utbredelse 
Medlemmer av Velforbundet kan måle radon i inneluften til redusert pris

15
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NesoddeN
Tangen Nærsenter • Telefon 66 91 10 65 Åpningstider: man–fred 9–20 Lør 9–18

Vi fører et stort utValg aV 
gaVer, kjøkkenutstyr, kjeler, 
HageVerktøy, maling, elektro- 

Verktøy og jernVare
alltid gode tilbud

Håkonkastet 5, Rehabsenteret, 1453 bjørnemyr, tlf 66 91 01 90

Nye eiere • Ny giv • Nyoppusset • Ny meny
Masse som skjer på Paven utover våren

• 80tallsfest siste lørdagen i måneden • dansbandkvelder 
• Nm i poker • Quiz på torsdager • konserter

Cafe, bar, uteservering og diskotek med god atmosfære

Åpningstider
man-tor 09.00-23.00 fre 09.00-02.30 lør 13.00-02.30 søn 13.00-23.00

Ved å ha en 
annonse i 

fellesVelets 
aVis når 
du hele 

nesodden 
og mere til

DeTTe kosTer Våre aNNoNser:

Helside – 4 200 kr 
Halvside – 2 300 kr 
kvartside – 1 300 kr 

1/8 side – 700 kr
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Omsetning av eiendommer i nesodden kommune 

Hellvikveien 149 (Gnr 1, bnr 7) er overdradd for kr 
950.000 fra solrun Ullaland og bjarne straume til 
ingerid solrunsdatter straume (26.06.2006) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 12 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 99

bjørnestien 20 (Gnr 30, bnr 335, seksjon 3) er solgt 
for kr 1.650.000 fra Vidar Omstad til Øystein seglèn 
Owesen og Henny Rose stendahl Fuller (30.06.2006)

Chr bjønnes vei 3 (Gnr 5, bnr 64) er solgt for kr 
2.150.000 fra Nesodden boligselskap as til Hennie k m 
invest as (03.07.2006)

bjørnemyr terrasse 18 (Gnr 1, bnr 518) er overdradd fra 
kåre Gulbrand kristiansen til Helen marit kristiansen 
(03.07.2006)

kveldsroveien 6 (Gnr 25, bnr 184) er solgt for kr 
1.600.000 fra Petter Giæver og kirsten Giæver til 
morten langeli og Erik selvær (04.07.2006)

Åsenveien 7 (Gnr 9, bnr 189) er solgt for kr 1.650.000 
fra Ragnar Ovesen til birgit bollier (04.07.2006)

andel av Oksval terrasse 7 F (Gnr 2, bnr 1068, sek
sjon 19) er overdradd fra kristin Fragell lillevold til Jon 
martin solaas (05.07.2006)

Hellvikstrand 65 (Gnr 1, bnr 274) er solgt for kr 
4.425.000 fra thomas brenden og trude Folkøy 
til James douglas schiller og Jan Roger Hansen 
(05.07.2006)

dalboveien 36 (Gnr 28, bnr 121) er overdradd fra 
lindstrøm annelise til Greta lindström, Ylva lindström 
segerlind og Eva lindström (05.07.2006) 
Overdragelsen omfatter også dalåsveien 24 (Gnr 28, 
bnr 139)

lyngveien 10 (Gnr 4, bnr 477) er solgt for kr 2.075.000 
fra lennart moe til Wenche Veitsle og Georg smidt 
børresen (06.07.2006)

Olavs vei 27 (Gnr 2, bnr 1633) er solgt for kr 3.450.000 
fra arne Frantsen og inger Rummelhoff Frantsen til ann 
karin Øvergaard og tarjei Øvergaard (06.07.2006)

Flaskekroken 2 F (Gnr 2, bnr 261, seksjon 6) er solgt for 
kr 2.550.000 fra Gerd margrethe Heber til Reidun bratli 
(06.07.2006)

skogveien 10 a (Gnr 4, bnr 648) er solgt for kr 
2.430.000 fra liv Johnsen til anders Holt og Jenny 
maria Rydhagen (06.07.2006)

løkkeåsveien 11 (Gnr 29, bnr 347) er solgt for kr 
1.730.000 fra dusan budimir til annie torsteinsen 
(06.07.2006) 
salget omfatter også Gnr 29, bnr 727

Hellvikstrand 62 (Gnr 1, bnr 627) er solgt for kr 
6.200.000 fra Odd Gilbu og ingunn bratteli moen til 
anita Holmøy og Rune asle bratteberg (07.07.2006)

kirkeåsveien 1 (Gnr 11, bnr 36) er solgt for kr 2.250.000 
fra knut bjerkelund til Håvard Fossen (10.07.2006)

kløftaveien 5 (Gnr 23, bnr 142) er solgt for kr 
2.840.000 fra Harald Randen til løes Eiendommer as 
(10.07.2006) 
salget omfatter også kløftaveien 1 (Gnr 27, bnr 47, sek
sjon 4) 
salget omfatter også kløftaveien 1 (Gnr 27, bnr 47, sek
sjon 5)

knuts vei 14 (Gnr 2, bnr 1372) er solgt for kr 3.225.000 
fra Jens morten søreide til Ole Palmstrøm og kristin 
dahl (10.07.2006)

Høybråteveien 25 (Gnr 28, bnr 235) er solgt for kr 
900.000 fra Ragnhild anna kaliski til knut leiang 
(11.07.2006) 
salget omfatter også Gnr 28, bnr 222 
salget omfatter også  Gnr 28, bnr 195

Øvreveien 57 (Gnr 2, bnr 162) er overdradd for kr 
2.850.000 fra Pan arnborg stanglund til astrid løvaas 
(12.07.2006)

andel av linneaveien 24 F (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 34) 
er overdradd for kr 954.240 fra ina Gundersen til birger 
sanden (12.07.2006)

trygves vei 28 (Gnr 2, bnr 973) er overdradd for kr 
300.000 fra Hans Ragnar skari til Henriett saura skari 
(12.07.2006)

andel av kvartsveien 8 (Gnr 27, bnr 251) er overdradd 
fra Glenn kjetil Jølstad til Rita Jølstad (13.07.2006)

bjørnemyrsvingen 17 (Gnr 1, bnr 532) er solgt for kr 
3.015.000 fra knut Even lucien Falkenberg til brede 
Udahl og ingvild marielle Gahre Falkenberg Udahl 
(13.07.2006)

andel av mokleiva 19 (Gnr 2, bnr 1182) er overdradd 
for kr 1.600.000 fra laila Finstad til Øyvind Finstad 
(13.07.2006)

blåbærstien 24 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 106) er solgt 
for kr 1.725.000 fra anne myklebust til torunn berge 
(13.07.2006)

blylagveien 90 (Gnr 15, bnr 35) er solgt for kr 
3.250.000 fra maybritt ingergull Nilssen til Eva Wold 
(14.07.2006)

blåbærstien 7 a (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 36) er solgt 
for kr 2.000.000 fra kerstin marianne brännland til 
tommy sand (14.07.2006)

trygves vei 1 (Gnr 2, bnr 1000) er solgt for kr 1.600.000 
fra Phillip asbjørn Nortvedt til Runa Vibeke senneset 
Jensen (14.07.2006)

skogveien 10 C (Gnr 4, bnr 650) er solgt for kr 
1.850.000 fra Gro strand til Erik anton mamelund og 
Jong sidsel de (14.07.2006)

Håkonskastet 9 b (Gnr 1, bnr 796, seksjon 10) er over
dradd fra ingrid bach brotnov til kenneth brotnov, kjetil 
brotnov, Henning Jens birger brotnov og kirsti Pouline 
bach brotnov (14.07.2006)

Håkonskastet 9 b (Gnr 1, bnr 796, seksjon 10) er solgt 
for kr 2.200.000 fra kenneth brotnov,kjetil brotnov, 
Henning Jens birger brotnov og kirsti Pouline bach 
brotnov til stein kåre kristiansen, bjørn Erik kristiansen 
og tor mikael kristiansen (14.07.2006)

Faret 3 C (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 37) er solgt for kr 
2.501.000 fra Ole Palmstrøm og kristin dahl til Christian 
samuelsen og Camilla solland (17.07.2006)

torsbakken 2 (Gnr 29, bnr 465) er solgt for kr 
3.000.000 fra Reidun Elisabeth Jonassen og Oddvar 
Henningsen til Even lund (17.07.2006) 
salget omfatter også Gnr 29, bnr 466 
salget omfatter også Gnr 29, bnr 618

liljeveien 16 (Gnr 4, bnr 716) er solgt for kr 1.730.000 
fra Helene therese Hellesvik til sarah Pernille Piercey 
(17.07.2006)

Nygårdsveien 26 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 33) er solgt 
for kr 1.775.000 fra tove Ellen indahl til ann karin 
Johansen (18.07.2006)

toppåsveien 67 (Gnr 27, bnr 92) er solgt for kr 700.000 
fra lars Gulbjørnrud til Roger sandberg (19.07.2006)

skogveien 14 (Gnr 4, bnr 752, seksjon 5) er solgt for 
kr 1.400.000 fra martha austvik til Caterina di Ruscio 
sande og Filip di Ruscio sande (19.07.2006)

andel av linneaveien 3 d (Gnr 4, bnr 276, seksjon 
45) er overdradd fra dagthorbjørn lundsten til anne 
lundsten (21.07.2006)

alvernlia 61 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 18) er solgt for kr 
2.450.000 fra bjørn Robertsen til steffan ludvigsen og 
tonje sundby thuen (21.07.2006)

meheia 22 a (Gnr 2, bnr 1559, seksjon 1) er solgt for kr 
2.550.000 fra Per martin Heggland til suzanne louise 
bancel (21.07.2006)

linneaveien 28 d (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 26) er solgt 
for kr 2.000.000 fra Royarne kristensen til Yvonne 
Pedersen og Erling mathias Wilson (21.07.2006)
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opplysningene er 
hentet fra GAB-regis-
teret, Statens kartverk. 
eiendomsoverdragel-
sene er ordnet i krono-
logisk rekkefølge. 
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Elegant stilmøbel til kampanjepris: eks: 3+2 kun kr. 16.900

3+2, kun kr 13.900

Råtøff modell, skinn/stoff

Se våre 
førjulstilbud

Classic Møbler AS 
Oppegårdsveien 2, 1400 Ski

Tlf: 64 87 74 00

Sierra recliner. stoff eller hud 
fra kr 5.490
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alvernlia 7 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 45) er solgt for 
kr 2.380.000 fra Robin aker Jakobsen og Carina Yu 
Jakobsen til knut Ellefsrud og Heidi tjernshaugen 
(21.07.2006)

andel av skoleveien 28 (Gnr 29, bnr 596) er overdradd 
for kr 825.000 fra Even lund til inger marie knutsdatter 
kopperud (24.07.2006)

damveien 7 (Gnr 25, bnr 282) er solgt for kr 4.340.000 
fra laila Ramona Halvorsen til Christin sæther og trond 
semmerud (24.07.2006)

Granatveien 37 d (Gnr 27, bnr 260, seksjon 4) er solgt 
for kr 1.890.000 fra Jan Henrik Wainio til Joanna aas 
(26.07.2006)

solåsveien 8 (Gnr 1, bnr 385) er solgt for kr 3.175.000 
fra Fiestasun as til Elisabeth Roksund Hovland og Frode 
Hovland (26.07.2006)

Gamle skoklefaldvei 4 b (Gnr 2, bnr 1599) er overdradd 
fra astrid dahm sælen og Per Helge Pedersen til Nils 
spjeldnæs (28.07.2006)

bjørnemyrsvingen 42 (Gnr 1, bnr 501) er solgt for kr 
3.875.000 fra Pederandrés Farestveit til Nichola Helen 
Haugen og Gard Haugen (28.07.2006)

Eventyrveien 9 (Gnr 2, bnr 868) er solgt for kr 
2.850.000 fra Rannveig Elisabeth langengen, ane 
Heber og trude Heber til Erik bolstad og Yvonne krøger 
(01.08.2006)

andel av bjørnemyrsvingen 25 (Gnr 1, bnr 528) er over
dradd for kr 1.800.000 fra therese kristoffersen til terje 
Næss Nygaard (02.08.2006)

Grevlingfaret 2 (Gnr 1, bnr 438) er solgt for kr 
1.050.000 fra Øivind Roar Godø til sophie asantcheeff 
Vamnes og marius Vamnes (02.08.2006)

skogåsveien 51 (Gnr 25, bnr 291) er solgt for kr 
590.000 fra Johan Erik svendsen til svendsen Johan E 
as (02.08.2006)

andel av loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er overdradd 
fra thyrni astri Webster til Ole Jens Webster og Reidar 
ludvig Webster (04.08.2006)

andel av loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er overdradd 
fra Øistein Fritz sverre til inger Elise sverre (04.08.2006)

andel av loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er overdradd 
fra inger Elise sverre til anne Elise Finngaard, Erik 
Øistein sverre og kari borghild sverre (04.08.2006)

lyngveien 31 (Gnr 4, bnr 488) er solgt for kr 2.300.000 
fra anne marie Zetlitz til mona Ruste Wibe og thor 
mathias Håkonsen (04.08.2006)

lyngåsveien 18 (Gnr 4, bnr 302) er solgt for kr 
3.475.000 fra thor Åsmund lande til trude Gjeldvik 
(04.08.2006)

andel av Gnr 23, bnr 143 er overdradd fra Espen Einbu 
til martine Einbu og lars Petter Einbu (04.08.2006)

munkerudstubben 10 (Gnr 22, bnr 38) er solgt for 
kr 2.200.000 fra Gøran magnus Johansson og sissel 
Frantzen til marita myhrvold og lars Ørehagen 
(08.08.2006)

bjørnemyr terrasse 27 a (Gnr 1, bnr 480, seksjon 57) er 
solgt for kr 2.150.000 fra kari Østmo borg og tor Egede 
Vik borg til Nanna Winger steen og Nicolai Hermann 
Jørgensen (08.08.2006)

Gamle Hellvikvei 34 (Gnr 1, bnr 870) er solgt for kr 
2.990.000 fra lasse stener Hansen til anette Jacobsen 
og thomas borys Jacobsen (08.08.2006)

blåbærstien 30 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 125) er solgt 
for kr 1.900.000 fra tarjei Øvergaard og ann karin 
Øvergaard til ina Gundersen (09.08.2006)

kirkeliveien 5 (Gnr 23, bnr 69) er solgt for kr 2.000.000 
fra brittsissel solvik til thomas solvik og line 
margrethe Gullerud solvik (09.08.2006)

solstua terrasse 15 (Gnr 1, bnr 643) er solgt for 
kr 4.100.000 fra Johnny Gordon tveten og anita 
kristin møller til Frode iversen og merete lyngstad 
(09.08.2006)

Rugdefaret 5 (Gnr 1, bnr 722) er solgt for kr 4.025.000 
fra Carl daniel Johannes stenbäck og anna louise 
stenbäck til Harald sørbo (09.08.2006)

storebakken 17 (Gnr 7, bnr 70) er solgt for kr 1.960.000 
fra Hanne birgitte Nystrøm til andre Hartung og 
alessandro Penzo (09.08.2006)

bregneveien 7 (Gnr 4, bnr 539) er solgt for kr 
1.800.000 fra Roar stormoen og Gunhild Utgaard 
Nordtun til Cathrine Ørehagen (10.08.2006)

blåbærstien 5 d (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 28) er solgt 
for kr 2.200.000 fra kristine berntsen spjeldnæs og 
Nils spjeldnæs til Hans tranekjer andresen og lily Vikki 
(10.08.2006)

Vardeveien 96 (Gnr 2, bnr 1629) er solgt for kr 
3.300.000 fra Geir Olav kløver og Heidi Gaupseth til 
James samuel Watkins og trine Ellingsen (11.08.2006)

lise maries vei 39 (Gnr 6, bnr 267) er solgt for kr 
4.100.000 fra Christian blix Henriksen og mona 
Jacobsen Henriksen til leonardo Polito (11.08.2006)

tryggvangveien 5 (Gnr 28, bnr 28) er solgt for kr 
2.700.000 fra Rolf trachsel til Per martin Heggland 
(14.08.2006)

Reineveien 75 (Gnr 25, bnr 320) er solgt for kr 
1.780.000 fra marita myhrvold og lars Ørehagen til Eli 
stamnes (14.08.2006)

Hakkespettlia 14 (Gnr 1, bnr 685) er solgt for kr 
3.700.000 fra andrzej szufrajda og barbara szufrajda til 
morten Grønlund og Yvonne schilling (14.08.2006)

andel av Hellvikveien 91 (Gnr 1, bnr 693) er solgt for 
kr 610.000 fra tor støve til may kristin baggelund og 
Harald lindebrekke (16.08.2006)

andel av svartskogvei 3 (Gnr 9, bnr 174) er overdradd 
for kr 500.000 fra Jakob Fjellanger til trude Hellesø 
(16.08.2006)

Fjordvangveien 63 (Gnr 6, bnr 33) er solgt for kr 
1.870.000 fra astrid Erna stordahl og kari stordahl til 
Hennie k m invest as (16.08.2006)

Hasleveien 151 (Gnr 16, bnr 55) er solgt for kr 
3.200.000 fra Reidun bratli til mona lisbeth karlsen og 
Helge laberg (16.08.2006) 
salget omfatter også Gnr 16, bnr 65

blomsterveien 5 C (Gnr 4, bnr 276, seksjon 2) er solgt 
for kr 2.600.000 fra marit lundesgaard til Per terje 
Naalsund og Cecilie Gunvor myklatun (17.08.2006)

skogveien 16 (Gnr 4, bnr 753, seksjon 3) er solgt for 
kr 1.575.000 fra Jong sidsel de til Haikel ben Nasr 
Ezzeddini og Hege dalen (17.08.2006)

Fjellstrandveien 14 (Gnr 29, bnr 810) er solgt for kr 
2.610.000 fra trond Gisle dyvik til Eva marie berntzen 
Hansen (18.08.2006)

andel av blåbærstien 29 E (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 36) 
er overdradd fra alf ingjer til Elise ingjer (21.08.2006)

lyngåsveien 22 b (Gnr 4, bnr 282, seksjon 4) er solgt 
for kr 1.750.000 fra Harald Viggo Rødsten til Eva annie 
krey og line krogh Hansen (21.08.2006)

alvernlia 11 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 43) er solgt for 
kr 3.300.000 fra Eva Wold til Frode kavli og Rita irene 
Rødseth (21.08.2006)

seljeveien 5 (Gnr 4, bnr 705, seksjon 3) er solgt 
for kr 1.555.000 fra Erik midttun til askjell Århus 
(22.08.2006)

andel av dalboveien 15 (Gnr 29, bnr 331) er solgt for kr 
280.000 fra Harald andersson til ingrid FranckNielsen 
(22.08.2006)
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• maskinutgraving • sprenging
• Utvendig vann & kloakk
• Nyanlegg • Pumper  
• Rørleggerservice

NesoDDeN
www.tyreng.no

maskiNENtREPRENØR OG RØRlEGGER

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

Epost: post@tyreng.no

annonser

kapellveien 2
1450 Nesoddtangen

ann, marianne, silje og Christopher 

• telefon 66 91 49 02

Hos oss kan du LEIE det du trenger

bruK Våre AnnOnSører
Hilsen Fellesvelets avis

Fellesvelets Avis ønsker alle sine lesere  
og annonsører en riktig god jul!
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tangenveien 119 (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 42) er solgt 
for kr 1.960.000 fra Yvonne Pedersen og Erling mathias 
Wilson til Per slinde (23.08.2006)

seljeveien 10 (Gnr 4, bnr 690) er overdradd fra Åse 
Øien larsen til Rønnaug Øien (23.08.2006)

andel av skoklekroken 10 (Gnr 2, bnr 1398) er over
dradd fra Nikolai trygve kirsebom til lotta Emilia 
Jääskeläinen kirsebom, Riina liine Jääskeläinen 
kirsebom og Joonas sebastian Jääskeläinen kirsebom 
(28.08.2006) 
Overdragelsen omfatter også skokleheia 3 (Gnr 2, bnr 
1521)

andel av Furuveien 9 b (Gnr 4, bnr 738) er overdradd 
for kr 650.000 fra tonje aschehoug Godeng til Frank 
Godeng (30.08.2006)

dalåsveien 7 (Gnr 28, bnr 212) er solgt for kr 875.000 
fra Nina sande til Roger dammyr (30.08.2006)

lilleveien 9 (Gnr 29, bnr 741) er solgt for kr 2.350.000 
fra Jann Enge til laila Finstad (04.09.2006)

Øvre solåsen 13 (Gnr 1, bnr 881) er solgt for kr 
5.000.000 fra leonardo Polito og karin løvhaug til Jan 
magne birkeland og Heidi Christine munkebye birkeland 
(04.09.2006)

bekkeblomveien 4 (Gnr 4, bnr 506) er solgt for kr 
2.100.000 fra trine Olsenslagman og Robbert Jan 
slagman til Erik midttun og merete Wold (04.09.2006)

andel av skogbrynet 25 (Gnr 29, bnr 637) er overdradd 
fra John mørk til tine Janniche mørk (04.09.2006) 
Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Gnr 16, bnr 48 er overdradd fra Gerd Ragnhild 
Johansen til mona martinsen (06.09.2006) 
Overdragelsen omfatter også e.d. i Frogn kommune

Vestveien 7 (Gnr 4, bnr 211, seksjon 41) er overdradd 
fra Ruth irene Johansen til sjur Johansen og anita 
lorentzen (07.09.2006)

kirkeveien 103 (Gnr 10, bnr 43) er overdradd fra Hans 
ask til Olav skaare (07.09.2006)

kirkeveien 103 (Gnr 10, bnr 43) er overdradd for kr 
75.000 fra Olav skaare til Jon andersen (07.09.2006)

solåsveien 10 (Gnr 1, bnr 950) er solgt for kr 3.250.000 
fra Fiestasun as til Einar Føtschl og Unni Feiring 
(07.09.2006)

damengveien 85 (Gnr 27, bnr 39) er solgt for kr 
2.750.000 fra laila Randen og kristian stenrud 
til Hauge marit Nesheim og Finn Einar bjørdal 
(08.09.2006)

skokleheia 30 (Gnr 2, bnr 1439) er solgt for kr 
2.800.000 fra Jörgen Erling Ekeroth og anne marie 
løvstad til Elin merethe tverelv og terje selvèn 
(08.09.2006)

andel av dalboveien 24 (Gnr 28, bnr 104) er overdradd 
fra Åsmund Johre til Wenche irene kristiansen Johre 
(08.09.2006)

andel av skoleveien 37 (Gnr 29, bnr 435) er over
dradd fra anne lise Haugestad til arne Haugestad 
(08.09.2006) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 609

Gnr 29, bnr 836 er overdradd fra margit scott karlsen 
til statens Vegvesen (08.09.2006) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 891 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 892 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 893

Olavs vei 29 (Gnr 2, bnr 510) er overdradd fra Fredrik 
lepsøe til lilly lepsøe (08.09.2006)

Olavs vei 29 (Gnr 2, bnr 510) er overdradd fra lilly 
lepsøe til Gunn Fried lepsøe (08.09.2006)

solvangveien 3 (Gnr 24, bnr 111) er solgt for kr 
3.020.000 fra steinar braathen til Cathrine kjensli og 
sven ivar Høvik (11.09.2006)

skoklefald terrasse 19 a (Gnr 2, bnr 1375, seksjon 1) 
er solgt for kr 2.010.000 fra stein tingvold til Jannicke 
Johanne Valen og Esben Johansen (11.09.2006)

Hellvikveien 93 (Gnr 1, bnr 694) er solgt for kr 
3.300.000 fra Yvonne schilling til tor støve og Janina 
lund (11.09.2006) 
salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 713

Haukåsen 21 (Gnr 1, bnr 668) er solgt for kr 2.920.000 
fra Heidi Christine munkebye birkeland og Jan magne 
birkeland til susanne marie Vidnes og Øivind toverud 
(12.09.2006)

andel av munkerudstubben 4 (Gnr 22, bnr 35) er 
overdradd fra Geir atle andersen til thitiya andersen 
(13.09.2006)

lise maries vei 22 (Gnr 6, bnr 300) er solgt for kr 
3.100.000 fra kjetil Halvorsen til Hans arne Jacobsen 
(14.09.2006)

Nedre movei 61 (Gnr 2, bnr 1373) er solgt for kr 
4.350.000 fra alma leora Culén til anders Christer 
Nexmark og Charlotte Van Nexmark (14.09.2006)

andel av Åsaveien 46 (Gnr 2, bnr 629) er solgt for kr 
1.500.000 fra tor krefting til monica Elisabeth telle og 
Nina Christine telle (15.09.2006)

Ugleveien 4 (Gnr 13, bnr 76) er solgt for kr 2.650.000 
fra Justyna Nyka til knut Helge Rønning og Eva 
aarrestad Eriksen (18.09.2006)

Gnr 1, bnr 285 er solgt for kr 5.500.000 fra trond 
malmer, Gro malmer og Jan Petter kolve til Heidi 
khazaie teige (19.09.2006)

løkkeåsveien 20 (Gnr 29, bnr 415) er solgt for kr 
950.000 fra Gunnar Fredriksen til Gerd Fredriksen 
(19.09.2006) 
salget omfatter også Gnr 29, bnr 487

Fredbostubben 21 (Gnr 27, bnr 68) er solgt for kr 
2.850.000 fra ann karin Johansen til John myhrer 
(19.09.2006)

bekkevei 8 (Gnr 29, bnr 230) er overdradd fra Fredrik 
brun til Elfrida brun (20.09.2006)

bekkevei 8 (Gnr 29, bnr 230) er overdradd fra Elfrida 
brun til arild brun, Fredrik brun, Jan Oskar brun, 
Wilhelm bruun, Eldbjørg skog, marie Fredrikke Jens 
brun og amanda Ulrikke magdalene andresen 
(20.09.2006)

andel av bekkevei 8 (Gnr 29, bnr 230) er overdradd for 
kr 1.300.000 fra Fredrik brun,Wilhelm bruun,Eldbjørg 
skog, marie Fredrikke Jens brun og amanda Ulrikke 
magdalene andresen til arild brun og Jan Oskar brun 
(20.09.2006)

Gnr 4, bnr 174 er solgt for kr 150.000 fra Gro Hillestad 
thune og Jens kristian thune til serine anny smidtsrød 
og marit Fredriksen løkholm (20.09.2006)

alvernkroken 2 (Gnr 30, bnr 378) er solgt for kr 
6.300.000 fra Zeljko baran til Ellen starberg larsen og 
terje Næss Nygaard (20.09.2006)

bjørnemyrveien 1 N (Gnr 1, bnr 442, seksjon 14) er 
solgt for kr 1.950.000 fra laila Elisabeth Heder og arild 
Heder til Egil Caspersen (21.09.2006)

Flaskekroken 2 l (Gnr 2, bnr 261, seksjon 12) er solgt 
for kr 3.100.000 fra ketil Johansen til Jonny Frank Harila 
og beathe Harila (21.09.2006)

Fjordvangveien 80 (Gnr 6, bnr 24) er solgt for 
kr 2.000.000 fra aase lind til kjell Grundvold 
(22.09.2006)

Jaerveien 39 (Gnr 11, bnr 84) er solgt for kr 267.120 
fra Opplysningsvesenets Fond til Finn tore teisbo 
(22.09.2006)

Nordstrandveien 70 (Gnr 28, bnr 12) er overdradd for kr 
1.000.000 fra knudsen astrid Ulrikke til John magnus 
knudsen (22.09.2006)
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Åpningstider:
man., tirs., onsd.og fred. ...........7–16
torsdag  ....................................7–18 
lørdag  .....................................9–13

RING 901 57 974
64 93 91 94
faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yTeR Topp seRVIce •
• GuNsTIGe pRIseR •

annonser

Best pris  
raskest salg

Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

angen    relast as
skaFFer det Meste –  

Har det vesentligste
for håndverkere og selvbyggere

rådgivende – gunstig – sentralt
Flateby gård, midt mellom nesodden krk. og Skoklefall kpl.

tlf. 66 91 09 09 – 66 91 60 60 – Faks. 66 91 60 80
ÅPEnt: hverdager 7.00–18.00, lørdag 8.00–14.00

www.tangentrelast.no

dette betaler du for å nå 
hele nesodden og mere til 
gjennom fellesVelets aVis:

Helside – 4 200 kr 
Halvside – 2 300 kr 
kvartside – 1 300 kr 

1/8 side – 700 kr

NaTTeraVNer eTTerLyses!
Vil du vite hva ungdommen din gjør

på Nesodden? bli natteraVn!
interessert? ring Christina Lykka på telefon 959 97 379
eller ta kontakt på mail: christine.lykka@sensewave.com
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Hellvikskogsvei 38 (Gnr 5, bnr 98) er solgt for 
kr 5.000.000 fra Nanny margrethe Valen til de 
Zwart Rørholt Valen sara og Ole Jakob store Valen 
(25.09.2006)

Hellvik terrasse 8 (Gnr 1, bnr 390) er overdradd fra 
torbjørn Oliver Jensen til ingrid Jensen (25.09.2006)

brattbakken 7 (Gnr 29, bnr 145) er overdradd fra kjell 
lyder morteng til toril morteng (25.09.2006)

andel av Gnr 27, bnr 3 er overdradd for kr 750.000 
fra Hans Christer Rask arnesen til margrete arnesen 
(27.09.2006)

Ursvikveien 33 (Gnr 5, bnr 306) er solgt for kr 850.000 
fra svenning lennart bernstrøm til Christiane Johannsen 
(28.09.2006)

kirkeåsveien 25 (Gnr 11, bnr 24) er overdradd for kr 
1.125.000 fra Egon Paltoft til arne Paltoft (28.09.2006)

andel av blåbærstien 1 G (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 1) 
er overdradd fra tor Jessen til Cecilie mohr (28.09.2006)

andel av lise maries vei 22 (Gnr 6, bnr 300) er solgt 
for kr 775.000 fra Hans arne Jacobsen til simen antoni 
Rødsten Jacobsen (29.09.2006)

Gnr 30, bnr 30 er overdradd fra Eivind thorleif Nilsen til 
bjørg snefrid Nilsen (29.09.2006) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 30, bnr 400

andel av bjørnelia 70 (Gnr 30, bnr 247) er overdradd fra 
svein Udnæs til Hannebeate Wille Haugen (02.10.2006)

movei 10 (Gnr 29, bnr 313) er overdradd fra ingrid 
Jannie Fjeldheim til Erling arild skogstad, Edna 
kristiansen, synnøve torgunn karstensen og lilly 
Johanne Rakeie (03.10.2006) 
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 340

movei 10 (Gnr 29, bnr 313) er solgt for kr 4.300.000 
fra Erling arild skogstad,Edna kristiansen, synnøve 
torgunn karstensen og lilly Johanne Rakeie til lars Rese 
Pedersen og Jane beate kristiansen (03.10.2006) 
salget omfatter også Gnr 29, bnr 340

andel av Nedre movei 16 (Gnr 4, bnr 109) er overdradd 
fra menny lovise Nessæther til arne Ole Nessæther 
(03.10.2006)

Gamle Hellvikvei 90 (Gnr 5, bnr 368) er overdradd fra 
Ellen Olsen og bjørn Olav Olsen til bjørn Øyvind Olsen 
(06.10.2006)

blåbærstien 29 E (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 36) er 
solgt for kr 1.500.000 fra Elise ingjer til trude sellæg 
(06.10.2006)

andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 191.250 fra 
Ragnar Jonny Røer til leif knardahl (11.10.2006)

andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 63.750 fra Elly 
Røer til leif knardahl (11.10.2006)

andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 63.750 fra Nils 
Peter Røer til leif knardahl (11.10.2006)

andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 63.750 fra Paul 
Røer til leif knardahl (11.10.2006)

andel av Gnr 30, bnr 379 er solgt for kr 191.250 fra 
inger margrethe Parr til leif knardahl (11.10.2006)

andel av Rådyrveien 13 (Gnr 6, bnr 142) er overdradd 
fra annichen Ravn munkvold til Nicolay langeNielsen 
(11.10.2006)

andel av maristien 5 (Gnr 2, bnr 177) er overdradd 
fra monica Evensgaard til sten Ragnar Evensgaard 
(11.10.2006) 
Overdragelsen omfatter også maristien 5 (Gnr 2, bnr 
1654)

andel av liljeveien 3 (Gnr 4, bnr 304) er overdradd for 
kr 300.000 fra svein Johan alkanger til tom alkanger 
og Reidun Gran alkanger (11.10.2006)

andel av Øvre Utsiktsvei 23 a (Gnr 4, bnr 66) er 
overdradd fra trond andreas bøhler til kirsti klette 
(11.10.2006)

kapellveien 97 b (Gnr 2, bnr 1042, seksjon 3) er solgt 
for kr 1.685.000 fra Eli kristin storvand til Jan smørdal 
(11.10.2006)

Reineveien 63 (Gnr 25, bnr 327) er solgt for kr 
2.250.000 fra annelise Richardsen og Richard 
Richardsen til sidsel Elisabeth Nordsveen (11.10.2006)

Nordhagaveien 31 (Gnr 10, bnr 34) er solgt for 
kr 2.550.000 fra aslaug Gulbrandsen til Jan Olav 
aanensen og Catharina sønsthagen (12.10.2006) 
salget omfatter også Gnr 10, bnr 107

Evenstuveien 13 b (Gnr 1, bnr 646) er solgt for kr 
2.750.000 fra kyrre lekve og marianne løvstad til 
Ragnhild katle og arvid katle (12.10.2006)

bjørnemyr terrasse 18 (Gnr 1, bnr 518) er solgt for kr 
3.400.000 fra Helen marit kristiansen til Gry anette 
Valstadmyreng og Ronny myreng (12.10.2006)

kåres vei 5 (Gnr 2, bnr 1156) er solgt for kr 2.600.000 
fra lise arntsen Hauge og Oddbjørn Hauge til arne 
kyrkjebø og marita deila (12.10.2006)

Fiolveien 1 b (Gnr 4, bnr 406) er overdradd fra John 
strand til aud strand (13.10.2006)

Olavs vei 31 (Gnr 2, bnr 741) er solgt for kr 3.850.000 
fra Hilde merete Haug og kari mariussen til ingrid Elise 
solbjørg og Fridrik Oskar bertelsen (16.10.2006)

andel av dalboveien 15 (Gnr 29, bnr 331) er over
dradd fra merete Hannigan til ingrid FranckNielsen 
(16.10.2006)

blåbærstien 27 b (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 25) er solgt 
for kr 2.500.000 fra Oddbjørg Reset til mattis Eika og 
irene brusevold (17.10.2006)

Gneisveien 12 (Gnr 27, bnr 153) er solgt for kr 
1.950.000 fra annkristin laeskogen til marianne bruun 
(17.10.2006)

Hellaveien 87 (Gnr 29, bnr 351) er overdradd fra knut 
Paulsen til Ellinor anny Paulsen (17.10.2006)

Hellaveien 87 (Gnr 29, bnr 351) er overdradd fra Ellinor 
anny Paulsen til Henriette berle Christiansen og beate 
berle (17.10.2006)

dalsbergstien 1 (Gnr 2, bnr 803) er solgt for kr 950.000 
fra Pål Nordhuus til trude Helene Engelstad sundt 
(18.10.2006)

blomsterveien 19 d (Gnr 4, bnr 211, seksjon 9) er solgt 
for kr 2.830.000 fra lise Røsholdt til david Nicholas 
barton, Elaine Elizabeth barton og Valverde Rosa 
alba Ortiz (19.10.2006)

andel av bjørneskrenten 16 (Gnr 30, bnr 338, sek
sjon 42) er overdradd fra mathilde bjørg sveen 
til Per sveen (19.10.2006)

beksrudveien 33 (Gnr 29, bnr 526) er solgt 
for kr 2.250.000 fra Elisabeth Grønneberg 
til kari mariussen (19.10.2006)

alvernveien 31 (Gnr 30, bnr 452) er 
solgt for kr 5.000.000 fra bo klokt as 
til Jan bråten og dianaCorina bråten 
(23.10.2006)

blåbærstien 39 b (Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 78) er solgt for kr 2.500.000 
fra mona lisbeth karlsen og Helge 
laberg til snorre Hagen og Vibeke 
Emma myrebøe meijer (23.10.2006)

Fjordvangveien 69 (Gnr 6, bnr 29) er solgt 
for kr 2.450.000 fra Gro lyngaas til Hennie k 
m invest as (25.10.2006) 
salget omfatter også Fjordvangveien 61 (Gnr 6, bnr 75) 
salget omfatter også Gnr 6, bnr 76 
salget omfatter også Gnr 6, bnr 114

kilde: statens kartverk
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1 Berger
2 Skoklefald

3 Ildjernet
4 Nesodd-

tangen
5 Hellvik
6 Flateby
7 Solberg

8 Sørby
9 Røer

10 Løes
11 Prestegården

12 Ruud
13 Loftu

14 Grøstad
15 Krange

16 Hasle

17 Kuås
18 Hokholt
19 Fundingrud
20 Svestad
21 Klufta
22 Munkerud
23 Myklerud
24 Agnor
25 Rud – lille
26 Rud – store
27 Gjøfjell
28 Granerud
29 Fjell
30 To
31 Sandaker
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Returadresse: 
Nesodden Velforbund
Gml. bomansvikvei 36 
1450 Nesoddtangen
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Av Trond Folckersahm

at Nesodden kan virke skremmende på unge 
mennesker kan kunstneren Helge Revold, som 
vokste opp i bærum, fortelle en historie om.

– Vi var noen gutter av oss som for rundt 60 år siden 
ble fylt av eventyrlyst og ville se litt mer av verden, 
forteller Revold.
– Robåt ble anskaffet, og vi satte kursen mot 
Nesoddtangen, som for oss var ukjent land den gan
gen. Etter en strabasiøs rotur la vi til på nedsiden av 
Hotell signalen og gikk i land for å sondere terrenget. 
Vi gikk opp til hotellet, der vi møtte et persongalleri 
som nesten skremte vettet av oss. det var en samling 
mennesker så underlige, obskure og skremmende at 
vi la beina på nakken, løp alt det vi orket ned til båten 
og fossrodde tilbake til trygge bærum.

ble nesodding

Nå tyder mye på at frykten for Nesodden ikke satt så 

dypt. På 1950tallet skaffet Revold seg tomt i kom
munen og satte bo. kunstnerveien var allerede i ung 
alder staket ut for mannen som er et ektefødt barn 
av lysakerkretsen.
med Fridtjof Nansen som bestefar, sangeren Eva 
Helene sars som bestemor. maleren irmelin Nansen 
som mor, og axel Revold, en av norsk kunstlivs mest 
betydningsfulle kunstnere og kunstprofessorer som 
far er ikke det så merkelig at det ble pensel og palett 
på Helge Revold. legger man til at retningsdannende 
kunstnere som Henrik sørensen, Per krohg og alf 
Rolfsen var omgangsvenner av familien, hadde han 
solid ballast med seg da han ble en del av Nesoddens 
stadig voksende kunstnermiljø.
– mitt hus og torborg Nedreaas, hus ble kalt de inner
ste bordene i theaterkafeen. det var der kunstnerne 
samlet seg i de sene nattetimer. Etter stengetid tok 
de siste båt utover og fortsatte festen på Nesodden, 
forteller Revold.

Foto: Trond Folckersahm

Helge revolds ublide 
møte med NesoddenHIs

torIe
N 

Ba
k

De fleste som besøker Nesodden for første gang, reiser hjem med et 
positivt inntrykk. Men det gjelder ikke alle.

Helge Revold er sta
dig aktiv med pensel 
og palett hjemme på 
Hellvik.


