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Utgiver:  
Nesodden Velforbund

Redaksjonssekretær: 
Ann-Turi Ford 
HellAveien 66 

1458 FjellsTrAnd 
TlF: 66 91 85 18 

epost:  
ford@powertech.no

Redaksjon: 
evA jAnTunen 
ellen lArsen 

Ann-Turi Ford

Ombrekking:  
Ford Formgivning, 

Fjellstrand

Trykk: 
Prinfo Unique 

Larvik

Opplag: 
7 300 eksemplarer

Distribusjon: 
Follo Distribusjon 

(tlf. 915 56 964) leverer 
avisen på Nesodden, og 
Posten distribuerer den 

utenbygds.

Annonsepriser: 
Helside – 4 200,- 
Halvside – 2 300,- 
Kvartside – 1 300,- 
1/8 side – 700,-

Stoffrist nr. 1/2008: 
10. februar 

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

Forsiden 
viser Stein Turtumøygard, 
ong her 11. august det 
året.
Foto: ann-turi Ford

styret i nesodden VelForbund 2007–2008

Leder: 
Eva Jantunen 

Kvistmyrveien 12 
1458 Fjellstrand 
tlf: 66 91 09 89 
og 22 29 23 96 

mobil: 924 31 523 
epost: evaj@dolphinics.no

Nestleder: 
Freddie Røed 
Lerkeveien 35

1450 Nesoddtangen
mobil: 922 13 262

epost: froed@online.no

Merete Halvari Rinde 
Hovdens vei 7 

1450 Nesoddtangen 
tlf: 66 91 10 00 

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

telenor.com

Tony Sheehan 
Blåbærstien 35 D 

1450 Nesoddtangen 
tlf. 95 91 99 31  

epost: sheehan@online.no

Odd-Petter Fylling 
Mårbakken 38  

1450 Nesoddtangen  
tlf. 66 91 30 92    

mobil 411 42 020 
epost: odd@to-be.no

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

 epost: pos@uqp.no

Ellen Larsen
Blåbærstien 35 B

1450 Nesoddtangen
tlf: 959 40 266

epost: ellenl@fuoslo.no

Thomas Hartung, 
Trollveien 65 

1450 Nesoddtangen
mobil 957 60 099 

 epost: 69.thomas@gmail.com

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

epost: ida@grjotheim.no

Sekretariat: 
NESODDEN VELFORBUND 

Gamle Bomansvikvei 36 
1450 Nesoddtangen 

tlf. 90 67 14 49 
faks 66 91 46 13 

epost: nesodden.velf@c2i.net 
Bankgiro: 1720 07 06781

det er ingen grunn til å la seg presse av 
trusselen om svarte tvskjermer. i løpet 
av tredje kvartal i år vil det digitale bak

kenettet for tv bli faset inn. 
Ved en enkel antenne til noen få hundrelap

per tilkoblet aksessnettet og en digitalboks, vil 
de som er i kabelnettet kunne få inn 18–20 
tvkanaler. det sier Knut Enger, fagsjef i Norges 
Velforbund. 

Enger ber velforeningene være oppmerk
somme på egne kabelrettigheter. 

Han advarer på det sterkeste mot den 
aggressive markedsføringen fra kabelselska
pene som oppfattes som om brukerne ikke har 
noen andre å velge mellom. 

Norges Velforbund har i den siste tiden hatt 
en økende strøm av henvendelser fra lokale 
medlemsforeninger og enkeltpersoner som 
føler seg truet til å undertegne kontrakter med 
kabelselskapene. Mange av de som har hen
vendt seg til oss, sier at det har blitt truet med 
svarte tvskjermer hvis de ikke undertegner kon
traktene. dette til tross for at de selv eier aksess 
nettet som tvsignalene leveres i. 

– den svært aggressive markedsføringen vi 
nå opplever fra kabelselskapene, kan ikke opp
fattes om noe annet enn en posisjonering. de 
vil nå binde kundene opp til seg før det digitale 
bakkenettet kommer på lufta fra tredje kvartal 
i år, påpeker Enger. 

i dag er omtent 45 prosent av alle husstand 
ene i Norge tilknyttet et kabelnett. disse net
tene representerer i dag en samlet investe
ringsverdi på mer enn 50 milliarder kroner. Av 
de investeringer som er foretatt, representerer 
aksessnettet/den forbrukereide delen av nettet 
70–80 prosent av investeringene. Stortinget 
har fastslått at brukerne skal eie de nett de 
betaler for.

Sakset fra 
Vel-Posten 

juni i år

Ikke la deg lure – du bestem-
mer over dItt eget kabelnett

W



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

�

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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Avfallscontainere
Godkjent mottaks-
anlegg for avfall
Vannfylling av brønn
Fylling og salg av 
strøkasser

66 91 09 30

Septik/slamsuging
Høytrykkspyling/
TV-kontroll
Rensing av 
oljetanker

DøGnVAkT

66 91 82 16

Jeg ønsker  
Fellesvelets avis’  

lesere en fin høst!

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

Bjørn Kåre Munkvold
Torneveien 21, 1454 Fagerstrand 
Mobil: 97 11 23 05, fax: 66 91 81 30 
Mail: info@bkmelutleie.no

www.bkmelutleie.no

INSTALLASJON

«Gamle elektikere»
klare for oppdrag på 

Nesodden 
og omegn. 

Vi leverer til 
avtalt pris.

Odd og Bjørn Kåre

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ...........7–16
torsdag  ....................................7–18 
Lørdag  .....................................9–13

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

mur puss flis as
www.mur-puss.no / vidar@mur-puss.no

postboks 143, 1451 Nesoddtangen
tlf 66 91 48 28 • Mobil 906 12 744



HuSK!
bestilling av sand  
må skje innen  
30. september. dette er  
absolutt siste frist. 

Søknad om 50 prosent refusjon ved kjøp  
av veilys kan sendes hele året.

Husk også at veidekksmateriell fra Franzefoss skal 
bestilles hos torstein Bakmand tlf. 66 91 28 53 eller 
mobil 94 21 03 78. det er Franzefoss som har gjort 
avtale med torstein Bakmand om dette. 
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notiser

savner du velavisen  
i din posTkasse?

Ring FOllO diStRiBuSjONSERVicE  
66 91 07 54/915 56 964

Fra 1. juli har 
det vært for
budt å pro

dusere elektriske 
og elektriske ting 
som inneholder 
bly, kvikksølv, 
kadmium, seksverdig krom og en del 
bromerte flammehemmere. Kasserte 
elektriske og elektriske produkter leveres 
til forretningene eller til gjenvinnings
stasjonene. innleverering av slikt farlig 
avfall har økt med rundt 170.000 de siste 
ti årene.

Forbud 
mot Farlige 

stoFFer

Barn som hopper på trampoline 
har satt bruddskaderekord ved 
norske sykehus. 

leger har uttalt at det er et stort sprik mellom hva foreldre tror, 
og hvor farlig trampolinene faktisk er. 

det finnes over hundre tusen trampoliner i Norge. Mellom 4000 
og 5000 barn vil havne på legevakta med skader etter lek på tram
poline gjennom en middels sommer. 

de fleste skadene skjer når flere barn hopper sammen, og spesi
elt farlig blir det når barna har ulik vekt. Barna som skades er som 
regel mellom tre og tolv år. 

Hovedvekten av skadene skjer på selve trampolinen, ved feillan
ding på duken eller sammenstøt med andre – samt at barna lan
der på kanten av trampolinen. 

de hyppigste skadene er hodeskader, samt brudd på håndledd, 
lårbein, ankel og over/underarm. like hyppig er hodeskader hos 
barn som har hoppet på trampoline. 

smarte tips For å unngå skader:
• les bruksanvisningen og følg denne – kontakt forhandleren hvis 

du er i tvil. 
• Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, 

fester og kantpute er forsvarlig montert. 
• Ha god plass rundt trampolinen. ikke plasser den inntil en mur 

eller et gjerde – eller slik at barna blir fristet til å hoppe fra store 
høyder. 

• Sørg for at underlaget er jevnt og mykt, for eksempel gress, sand 
e.l. Et plant underlag gir støtdempende effekt. 

• Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan 
ta tak i den. 

• Sjekk brukerveiledningen hvor mange som kan hoppe samtidig. 
Flere unger på trampolinen samtidig er skummelt. definer klare 
regler for antall barn samtidig på trampolinen. uansett – det 
beste er alltid en. 

• ikke la barna hoppe alene uten at noen voksne følger med. Barn 
skal ikke plasseres på trampolinen for å seile sin egen sjø. 

• Husk at spesielt salto medfører stor risiko for alvorlige nakke
skader. 

• ta av skoene slik at duken ikke slites så fort. 
• i regnvær blir duken glatt, og faren for å skli større – unngå 

derfor å hoppe på våt trampoline. trampolinen bør dekkes til 
med en presenning når den ikke er i bruk. 

• Husk ettersyn og vedlikehold. 
Kilde: Velposten

kontroller 
trampolinen!

savner du velavisen  
i din posTkasse?

Ring FOllO diStRiBuSjONSERVicE  
66 91 07 54/915 56 964

savner du velavisen  
i din posTkasse?

Ring FOllO diStRiBuSjONSERVicE  
66 91 07 54/915 56 964

For en stund 
siden skrev vi 
om den lokale 
spelemannstradisjonen på Nesodden på 1800tal
let. da lærte vi om dalmusikken, Hokholtkara og 
om jens theodor Nilssen Åslund (bildet). i tillegg til 
å spille fele sang han skillingsviser, studentsanger 
og Bellmannviser og var da han døde i 1947 (i en 
alder av 93) Nesoddens eldste. Hans datter Agnes 
constanse jenssen Åslund flyttet til Amerika og 
har i dag etterkommere i Seattle i Washington. 

dessverre avslo han å spille inn repertoaret sitt. 
Kilde: Harald Lorentzen

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

Mineralvann
til fabrikkpris

anleggsgarTner • HagesenTer

Frukt 
grønnsaker

Blomster

nesodden TorgHandel
1458 Fjellstrand • tlF. 66 91 80 48

Åpningstider:
Man., tirs., onsd.og fred. ...........7–16
torsdag  ....................................7–18 
Lørdag  .....................................9–13

RING
64 93 91 94
Faks 64 93 94 80

Gulbjørnrud  
Sag & Høvleri as

• VI yteR topp seRVIce •
• GuNstIGe pRIseR •

Veterinærene på flaskebekk
Charlotte søyland, kjetil Dahl 

og trine fosser
Flaskebekksenteret, 1450 Nesoddtangen

Telefon 66 91 00 90 • Akutthjelp 942 56 863
Man, tir, tor, fre, lør: 10–13 • Man, ons, tor: 16–19

Hjemmebesøk etter avtale

koMposT-

kurs
på nesodden 

5. og 6. 
september

påmelding

 

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: Kai Irgens
tlf. 928 00 890

Velhuset i Alværnbukta leies ut til 
foreninger og private arrangementer. 

Ring 975 10 204

Berger vel
Stiftet 21.7.1929
82 medlemmer

Leder: Trond Romstad
tlf: 66 91 22 48

Bergheim i  
SAmeie
Stiftet 1986

50 medlemmer
Ny leder: Jo Stensvold  

tlf. 932 06 921

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: Marianne Ellingstad
tlf. 936 34 139

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972

35 år i år!
58 medlemmer

Leder: Tormod Reppe
tlf. 66 91 23 39

BjørneSkrenten 
vel

Stiftet april 1987
20 år i år!

78 medlemmer
Leder: Bjørg Bjore  
tlf. 66 91 19 54

BlylAget vel
Stiftet 1.1.1916
93 medlemmer

Leder: Lars Grimsgaard  
tlf. 66 91 14 99

BomAnSvik vel
Stiftet 21.6.1914
99 medlemmer

Leder: Jan Erik Høgåsen 
tlf. 916 92 969

DAlBo vel
Stiftet 24.6.1928
85 medlemmer

Leder: Kaare M. Skallerud  
tlf. 915 12 333

ellingStADåSen 
vel

Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer

Leder: Sigmund Hirsch  
tlf. 930 55 648

FAgerStrAnD 
vel

Stiftet 1.8.1918
118 medlemmer

Leder: Lars Saunes 
tlf. 22 44 40 21

www.fagerstrandvel.no

FAgerStrAnD/ 
mykleruD vel

Stiftet 12.3.1979
207 medlemmer

Leder: Reidar Holch Bruland  
tlf. 66 91 91 06

FjellStrAnD vel
Stiftet 5.6.1912
95 år i år!

263 medlemmer
Leder: Aase Regine Nordby  

tlf. 66 91 81 69

FjorDvAngen 
vel

Stiftet 16.10.1923
124 medlemmer

Leder: Kjell Grundvold
tlf. 66 91 44 20

FlASkeBækS vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer

Ny leder: Ivar Reinvang  
tlf. 971 62 910

hASle/FunDing
ruDveien vel

Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer

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

hellvikSkog vel
Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer

Leder: Bjørn Busk  
tlf. 66 91 50 78

helvik vel
Stiftet 1.6.1912
95 år i år!

134 medlemmer
Leder: Kristian Trosdahl

tlf. 66 91 32 41

neSoDDtAngen 
vel

Stiftet 29.6.1920
191 medlemmer

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

norDStrAnD vel
Stiftet 5.7.1947
60 år i år!

19 medlemmer
Leder:  Lise Gunbjørnsen  

tlf. 66 91 82 48

okSvAl vel
Stiftet 18.7.1904
189 medlemmer

Leder: Vivi Rastum 
tlf. 66 96 01 01

ruDStrAnD og 
preSteSkjær vel

Stiftet 13.4.1944
11 medlemmer

Leder: Jan Johnsen
tlf. 22 69 16 57

SjøStrAnD vel
Stiftet 16.8.1917

90 år i år!
63 medlemmer

Ny leder: Bård Hauki 
tlf. 928 50 005 

Skogen veSt 
huSeier
Forening
Stiftet 23.4.1987

20 år i år!
102 medlemmer

Leder: Roy Ramberg
tlf. 926 82 451

SolBAkken vel
Stiftet 14.6.1946
10 medlemmer

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

SolBergSkogen 
velForening

Stiftet 18.8.1935
70 medlemmer

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

SolåSen vel
Stiftet 20.8.1945
88 medlemmer

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

Spro vel
Stiftet 17.8.1947

60 år i år!
70 medlemmer

Leder: Kenneth Pettersen 
tlf. 922 96 048

SveStAD vel
Stiftet 5.7.1926
96 medlemmer

Leder: Marion Thoresen
tlf. 915 93 504

SønDre 
BlåBærStien 

SAmeie
Stiftet 1986

135 medlemmer
Leder: Frode Paulsen 

tlf. 66 91 29 35

torvvik vel
Stiftet 1.1.1933
25 medlemmer

Leder: Gry Skurdal  
tlf. 66 91 36 89

urSvik vel
Stiftet 23.6.1920
129 medlemmer

Leder: Knut Trond Næsje  
tlf. 22 50 68 90

øvre torvvik 
vel

Stiftet 21.11.1947
60 år i år!

68 medlemmer
Leder: Mona Sjøli
tlf. 66 91 07 17

ForeningsViseren

Noen av fordelene 
ved å være medlem  

i Nesodden 
Velforbund: 

AnsvArs- 
forsikring

rimelig veidekks-
mAteriell 

rAbAtt på strøsAnd-
kAsser

gunstig ordning 
for oppfylling Av 

strøsAnd

tegninger til  
lekestAtiv

Hefte om lover og 
regler for  

privAte veier

sVært 
lønnsomt 
innkjøps-
samarbeid 

Se 
www.velnett.no 

for mer informasjon.

nesodden 
VelForbunds 36 

medlemsForeninger 
representerer  

3  195 Husstander  
på nesodden 

m
ed

lem
sFo

rd
eler
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noe på gang?
Har dere

eget nettsted?
Hvorfor ikke  

la oss gjengi adressen?

Takk til de ledere som sender nytt fra sine 
foreninger. Vi vil gjerne ha mer slikt stoff ! 
Vi prøver å kontakte foreningslederne på 
epost foran hver utgivelse av Fellesvelets 
Avis. (Si ifra dersom dere ikke mottar 
epost!) I de tilfellene der lederen ikke har 

epost, kan vi kanskje få bruke eposten til 
en annen i styret?
Det er svært praktisk dersom endringer av 
telefonnummer, leder, antall medlemmer 
og lignende kan meldes elektronisk direkte 
til velavisen: ford@powertech.no
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Foreningsnotiser

Historisk 90-årsdag For sjøstrand Vel

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

rett leder?

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

piggtrådinformAsjon?

Meld fra til Velforbundet! Medlemsvelene må bli flinkere 
til å melde fra om adresseforandringer utenbys/utland. 
Nesodden Velforbund får tilbake rundt 10 aviser for hver 
utsendelse. dette er unødvendige utgifter.

ny Adresse?
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HuSK: det er ikke lenger nødvendig å være direkte 
medlem i Norges Velforbund. Foreningene er automatisk 
medlemmer via Nesodden Velforbund.

dobbeltmedlem?

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

tydelig veinAvn og nummer? 
det kAn bety liv eller død

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

de hjelper deg  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.

vokser trærne innimellom  
ledningene Hos deg?



reporter på sjøstrand: Freddie røed

For å feire sine 90 år holdt Sjøstrand vel fest fra 
formiddagen til natt lørdag 25. august.

det hele startet med et historisk tilbake
blikk ved Harald lorentzen. Han ventet på de 
feirende ved forhenværende grøstad landhandel 
og fortalte hvordan Flaskebekk ble etablert i 
1870 med brygge og kjerrevei for isproduksjon 
og eksport for christiania iscompani som kjøpte 
søndre Flaskebekk i 1883. i 1898 var det slutt. 
Bertes Hotell ble etablert som sove og spisested 
for isarbeiderne og er i dag privathus.

i 1898 kjøpte et konsortium området og kalte 
det Sjøstrand. de stykket opp eiendommen og 
bygde sommerhus i stor stil.

det var da johan grøstad bygde opp sin land
handel, som ble en av de største og fineste butik
kene på hele Nesodden.

innom Miramar fikk følget også komme, og 
nåværende eier, Pia Friis, åpnet dørene til det 
spesielle sommerstedet. Et annet av områdets 
verneverdige sommerhus, bygd av en dekkssa
long fra en av de gamle Nesoddbåtene av lars 

grønneberg, ble også besøkt av de rundt 80 men
neskene som var med.

lorentzen forklarte hvorfor to skjær utenfor 
Sjøstrand heter Kirkeskjærene: Her omkom flere i 
et brudefølge fra Bærum som reiste til en «roms
lig» prest på Nesodden som var villig til å vie et par 
som var løsgjengere.  

Siden ble det båttur med Saga Viking før vel
komstdrink med tale og tombola ventet. 

Enda senere var det koldtbord, leker, underhold
ning og til slutt bryggedans med levende musikk 
– ved det lokale og velrelaterte bandet Stiff Necks 
– til de små timer.

Som en overraskelse hadde festkomiteen ordnet 
med et heidundrende fyrverkeri.

dagen derpå møtte bortimot halvparten av 
velets 93 medlemmer opp på generalforsamling.

– det er bra driv i velet nå, sa leder gunnar Walle 
fornøyd. Han overrakte ledervervet til Bård Hauki.

Et meget vellykket arrangement ble det. Både 
styre og festkomité fikk stor ros. 

«dette må vi gjøre igjen» var refrenget som ble 
sagt mange ganger utover kvelden.

Historisk 90-årsdag For sjøstrand Vel
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A
lle foto: Freddie Røed

Motstående side, øverst: 
Rundt åtti festdeltakere 
nøt koldtbord i friluft ved 
langbordene. Den gode 
maten var tilberedt og 
medbrakt av velmedlem-
mene.

Under: Harald Lorentzen 
på trappen til Villa 
Miramar. Miramare 
(spansk for havutsikt) er 
også kjent som tempelet. 
De to år gamle eiere har 
pusset opp og restaurert 
ganske mye både ute og 
inne og åpnet dørene for 
følget.

I midten: Inne i velhuset 
hadde velet stilt ut gamle 
årsrapporter og gamle 
gjenstander. Velhuset lig-
ger nede på brygga og var 
opprinnelig et ventehus 
for båtreisende. Sjøstrand 
brygge kom på ruteplanen 
for båttrafikk 1905 etter 
at misfornøyde beboere 
hadde etablert et eget 
båtselskap (Flaskebekk og 
omegns trafikkselskap).

Til høyre: Saga Viking 
ankommer Sjøstrand 
brygge etter båttur.

Nederst fra venstre:
Både ordføreren og velets 
representant fikk blomster 
fordi de kom som gjester. I 
bakgrunnen ses velets nye 
skilt som ordføreren avdu-
ket. Det er laget av Bjørn 
Thorsen på Fjellstrand
Nestformann i velfor-
bundet, Freddie Røed 
overrrakte fire lykter med 
stearinlys til velhuset.

Jubileumskomiteen: (f.v.) 
Elisabeth Engebretsen, 
Cecilie Nordstrøm, Bård 
Hauki, Ragna Lundgaard, 
ordføreren og Tor Sigurd 
Haanshus Eik.
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av Jan erik Høgåsen

Vi hadde en meget vellykket tilstel
ning på festplassen til Bomansvik 
Vel lørdag 18. august 2007. det 

hele startet ved 17tiden, med tenning 
av grill, salg av grillmat og mineralvann. 
deretter startet barnelekene som ble 
spedd på med noen voksne innslag, slik 
at barna fikk anledning til å heie på sine. 
det var stor stemning da. Og etter at 
barna selv hadde deltatt, var det den sed
vanlige godteposen «Bomansvikingen» 
som ble mottatt med begeistring.

Ballongdansen er en god gammel 
Bomansviktradisjon, ikke den med bal
longene i hendene, men den med bal
longen knyttet rundt den ene foten. 
Her var konkurransen hard og var ikke 
avgjort før svetten silte og kaloriene gikk 
i oppløsning. det var flere lokale helter i 
aksjon, med egne heiagjenger og sup
portere, spenningen lå og dirret i luften. 
Hvem ville vinne i år? 

Vinner ble Berit Røed i en av gruppene. 
gunvor Elisabeth Høgåsen tok en grup
peseier, og var det ikke linda (Holter) 
som tok den siste? Kanskje vi neste år 
må lage en finale mellom disse? Og de 
eventuelle vinnere av sine grupper

 Senere på kvelden hadde vi et uoffisi
elt NM (eller var det BM?), avviklet med 
medlemmer av Bomansvik Vel som del

tagere. jeg tror 90 prosent av de fram
møtte over 20 år deltok, slik at her var 
det ikke bare, bare å komme seg videre 
til semifinale. Kveldens måldommer tok 
oppgaven, som det ærefulle verv det 
var, meget alvorlig og var til slutt nødt 
til å gå inn med millimetermål. Men åtte 
semifinalister ble det. Etter semifinalen 
og til slutt den spennende finalen mel
lom Kjetil Risberg (også måldommer) og 
Audun Zapffe, gikk sistnevnte av med 
den ærefulle tittel og ble utnevnt, av vel
lets formann, som kveldens vinner.

 det så ut som at de vel 70 frammøtte 
koste seg i denne sommerens nesten 
aller fineste lørdagskveld. Mat og drikke. 
Kaffe og kaker. leker og konkurranser. 
Og sist, men ikke minst, praten gikk livlig 
ved bordene, rundt bordene og mellom 
bordene. 

Kveldens konferansier fant ut at stem
men sviktet, slik at han overlot de siste 
av kveldens loddtrekninger til den mer 
erfarne loddtrekker Eva isachsen. 

Og så hadde vi jo Bomansvik Quiz 
av 2007. Med all den kunnskapen som 
det var behov for her måtte jo kveldens 
absolutt mest aktuelle gevinst, abon
nement på Amta, velges ut blant en av 
disse deltagerne. til slutt stod vi igjen 
med fire likeverdige deltagere, og arkene 
havnet på bakken med bare ett ark som 

hadde tekstsiden opp, og det ble kvel
dens vinner: Eva isachsen.

 Ved midnattstider begynte befolknin
gen å trekke seg tilbake til hus og hytter, 
mens noen sjeler samlet seg rundt et par 
langbord, og fant ut at sommerkvelden 
var for fin til å avsluttes allerede, og at 
festplassen var for lite benyttet. Og der
med forlenget de kvelden, uten at «fest
bremsen», velets formann og kveldens 
konferansier fant det nødvendig å delta.

Men en ting ønsker han å få fram:
tuSEN tAKK til AllE dE SOM FANt 

dEt BRyEt VERdt MEd Å KOMME til 
FEStPlASSEN, dEltA Og SKAPE tRiVSEl 
FOR Og SAMHOld MEllOM BEBOERE, 
NABOER, VENNER Og BEKjENtE. tuSEN 
tAKK til dERE.

 det ble en virkelig trivelig kveld.

Bildene er fra fjorårets Sagafest:
Over: Mye moro for barna bød festen også på. 
I tillegg til den populære tombolaen, som Arne 
Isachsen gledet barna med, var det ting som 
sekkeløp, skattejakt, ballkast, pilkast og luftge-
værskyting. 

Under: Leif Sandholt var mannen bak kveldens 
Quiz. De oppfinnsomme spørsmålene dreide 
seg om aktuelle forhold i Bomansvik og nærlig-
gende områder og gjorde stor lykke. Her retter 
Sandholt – som dessuten er lærer – alle sva-
rene, mens Nesodden Gammeldansforeningen 
svinger seg på dansegulvet.

ny Vellykket sagaFest
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Etter år med stadig dår
ligere veier har et initia
tiv blitt tatt for tre van

skelige veier på Fjellstrand. Et 
par ildsjeler kalte nylig inn til 
stiftelsesmøte for veilag. Og 
å opprette veilag er nettopp 
Norges velforbunds råd til dem 
med veiproblemer. 

Nå er et slikt opprettet for 
Skanseveien, Seterveien og 
torsbakken.

Her følger en rapport en 
av initiativtakerne, Asbjørn 
johannessen, skrev etter 
møtet. 
__________________________
Stiftelsen av veilaget ble 
avholdt på grendehuset på 
Fjellstrand 15. august 2007 
klokken 18.00.

24 av totalt 39 grunneiere/
tomtefestere var tilstede. 

Det var kommet inn et for-
slag om å ikke opprette et 

veilag, men ingen av de fram-
møtte støttet dette forslaget.

Det var i utgangspunktet 
foreslått fem styremedlem-
mer i styret, men på grunn av 
stor interesse ble det valgt sju 
personer til et styre som skal 
jobbe for utbedring av veiene 
på vegne av oppsitterne. 

Det var et poeng at blant 
styremedlemmene skulle alle 
tre veiene samt fritidseiendom-
mene være representert. Dette 
ble ivaretatt. 

Følgende temaer ble disku-
tert og stemt over: opprettel-
sen av veilaget, styre, forslag 
til vedtekter, tiltak for 2007, 
samarbeid med kommunen, 
prisoverslag fra entreprenør, 
finansiering og fastsettelse av 
årlig veiavgift/kontingent.

Møtet ble hevet ca. kl. 20.30.

Slik ser Seterveien ut i dag.

seterVeien skal dreneres og Fikses

av ann-turi Ford

lørdag 18. august inviterte Fjellstrand 
vel atter en gang til tradisjonell 
bryggedans. det ble en svært vel

lykket tilstelning for hele familien.
Været var strålende og stemningen 

god i solnedgangen. Og da lyset svant, 
kom fargede lykter og fakler til syne.

Over 150 betalende gjester hygget 
seg. Og minst like mange barn. Festen 
var nemlig gratis for dem under 16 år.

På scenen sto nesoddingene i 

«Midnight Special» – noe som hadde 
trukket danseglade helt fra Oslo.

Når de ikke danset, kjøpte festdel
takerne vafler, snacks, brus og kaffe. 
Mange hadde også grillmat med seg 
som de stekte på velets griller.

bryggedans i solnedgang

Foto: A
nnturi Ford

Foto: A
nnturi Ford
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av ann-turi Ford

Og det var en fin ting for kommunen med 
landets lengste kystlinje i forhold til areal. 

utgiftene var da på 120 000 kroner, og 
velene hadde hatt en meget sentral rolle i arbeidet. 

dessuten har rastende kystvandrere siden den 
gang kunnet dessuten nyte komforten av benker 
betalt av velforbundet. 

Vestsiden Venter

Stien har med andre ord vært en ubetinget suksess 
som fungerer slik den skal. Og det store spørsmålet 
er: Hvordan går det med arbeidet for kystkultursti 
på vestsiden?

– Vi har gjort ferdig to av i alt tolv etapper, fortel
ler kommunens  miljøvernrådgiver Ellen lien.

det er strekningen Solbakken–Humlesekkveien.
– Når det gjelder stien videre, jobber vi for å få til 

frivillige avtaler med tomteeierne, sier hun.

Fjelljus i strandsonen

Ellen lien forteller at kommunen er i kontakt med 
direktoratet for naturforvaltning for å se på mulig
hetene for å ta i bruk §35 i friluftsloven i forbindelse 
med arbeidet med kystkulturstien.

– det er en paragraf som er blitt brukt mest på 
fjellet og lite i strandsonen. direktoratet for natur
forvaltning kan med hjemmel i denne paragrafen gi 
kommunen tillatelse til å merke stier i utmark når 
eierne ikke vil gi slik tillatelse.

Kommunens folk har også vært i møte med fyl
keskommunen, som i samarbeid med Oslofjordens 
Friluftsråd nå skal hjelpe kommuner med kyststiarbeid.

– det vi ønsker mest er god dialog og frivillige 
avtaler med grunneierne, understreker Ellen lien.

Hjelp Fra oF og Fylke

Kanskje det faktum at kommunen nå har fått mulig
het for kyststihjelp fra Oslofjordens Friluftsråd og 
Akershus fylkeskommune kan få ytterligere fart på 
arbeidet?

Hjelpen skal være til blant annet juridiske pro
blemer. Ved siden av hjelp til det juridiske vil fri
luftsrådet vurdere mulighetene for bedre å få fram 
severdigheter, utsiktspunkter, naturfenomener, kul
turminner og kunst i landskapet.

Friluftsrådets mål er å videreutvikle stiene som 
eksisterer og få dem opp på et så høyt nivå som 
mulig. Prosjektet, som er basert på en modell fra 
østfold, skal trolig gå over tre år.

TEM
A

: kyststi

kyststi- 
Hjelp 
Fylkeskommunen og 
friluftsrådet vil jobbe 
med kyststiene. det 
skal skje på denne 
måten:

• Ha kontakt med 
kommunene for å 
kartlegge mangler, 
definere avstikkere 
og rundløyper.

• Se på muligheter 
for servering, over
natting og kombi

nasjon med sykling, 
padling og lignende.

• Vurdere parke
ringsplasser, skilting, 
merking og annen 
tilrettelegging.

• Finne finansiering 
av tilretteleggingen, 

blant annet gjennom 
bruk av spillemidler.

• Vurdere streknin
ger for universell til
rettelegging.

• Få fram severdig
heter: naturfenomen, 
utsiktspunkter, kultur

minner, kunst i land
skapet, og gjøre disse 
kjent gjennom kart, 
nettsteder og skilt.

• gjøre avtaler med 
grunneiere i sam
arbeid med kommu
nene.

• Etablere et nett av 
muligheter for over
natting i kystledhyt
ter eller private virks
omheter.

Kyststien – en suksess
Kyststien rundt Nesodden har blitt godt brukt siden den – med 
flaggheising, korpsmusikk og åpningsfest – ble innviet 10. juni 2001.
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blåmalt staur 
En infotavle og en benk er 
satt ut for hver av de til sam
men tretten velforeningene 
langs kyststien på østsiden. 
Stien er merket med blå 
maling på staur, stolper, trær 
og steiner i terrenget.

Her er en oversikt over mer
kede kyststier i nærheten:

oslo: har et godt utbygd 
turveinett i strandsonen, men 
foreløpig ikke kyststimerket.

På strekningen lysaker–
Børsen er det en sammenhen
gende gang og sykkelvei, med 
unntak av en planlagt trase 
over Vækerø. Fra bomstasjonen 
ved Sjølyst går det en turvei 
rundt hele Bygdøy og ut til 
Frognerkilen. Fra Fiskvollbukta 
om ljanskollen til Hvervenbukta 
er det opparbeidet grusvei spe
sielt tilrettelagt for funksjons
hemmede. Fra Hvervenbukta 
til gjersjøelva (Oppegård kom
mune) er det planlagt, men ikke 
opparbeidet turvei. 

oppegård: den sørlig
ste delen av kystsonen, 
Sjødalstrand, har en fin grusvei 
som er godt egnet til turvei. 
Stien er ikke spesielt merket 
som kyststi. 

ås: Kommunen har 3,5 km 
med kyst, hvorav store deler er 
enten bebygd eller svært bratt 
og ufremkommelig. Her er det 
få stier, ingen som er spesielt 
merket. i Breivoll friareal er 
det derimot lov å gå hvor som 
helst. Kommunen har ingen 
planer om å anlegge flere stier 
i strandsonen. 

Frogn:  Har mange stier i 
strandsonen. Kyststimerket 
trasé planlegges fra drøbak 
sørover mot kommunegrensen 
til Vestby. 

vestby: godt utbygd tur
stinett i strandsonen, men 
ikke kyststimerket. Planer om 
merking fra og med neste år. 
Kontakt kommunen (tlf. 64 98 
01 00).

Husk: En tur på kyststien kan 
fint kombineres med en over
natting i en av Kystledens hyt
ter. Se dette nettstedet: www.
oslofjorden.org/kystleden/

Kilde: Oslofjordens friluftsråd

sykkel, Vogn og rullestol
trillende kan bruke stien fra Nesoddtangen gård 
til Berger. Syklister kan bruke hele stien, men må 
være innstilt på å bære sykkelen deler av veien.

f X F f
Kyststistrekningen tangen gård–Blylaget ble innviet 
sommeren for seks år siden. Bildet over er fra den 
begivenheten. (F.v.: Kari Agnor, jan Brede Falkevik 
og Eva jantunen titter fram bak en infotavle.) Kart 
og informasjonsbrosjyre om stien østsiden får du på 
kommunens Servicesenter. Stein turtumøygards bok 
finnes på bokhandelen. Begge deler på tangen. 

Kyststi langs denne prikkete 
strekningen er det mange 
som venter på.

Kyststistrekningen mel
lom Humlesekkveien og 
Solbakken på Fagerstrand 
ble åpnet i vår.

Hvorfor ikke prøve en annen 
og ukjent kystkultursti?

TEM
A

: kyststi
FO

rTsETTEr på
 n

EsTE sidE
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av ann-turi Ford

For tre år siden ga Stein 
turtumøygard ut en guide
bok til østsidens kyststi. Med 

den i sekken kan du ta en histo
risk vandring mellom Blylaget og 
tangen.

du kan for eksempel lære 
om tangenlaget, og det er der 
Velavisen møter forfatteren.

– den steinhaugen du ser der er 
rester fra det som en gang var ei 
dampskipsbrygge, forklarer han.

den ble bygd i 1889 til de 
første dampbåtene som fraktet 
folk til Oslo.

Snur vi oss litt rundt og ser 
nordover, kan vi observere noen 
badehus. 

– de fleste badehusene kom 
opp på begynnelsen av 1900tal
let. En del av bakgrunnen for å 
bygge badehus var det at damer 
ikke kunne vise seg i badedrakt. 
dermed måtte de klatre ned i et 
slags bur på undersiden av bade
huset og på den måten komme 
i kontakt med vannet, forklarer 
turtumøygard.

For å komme til lagbukta  må 
du ta en liten sving utenom 
kyststien. Veien nedover ble en 

gang trafikert av  hest og kjerre. 
turtumøygard forsikrer at det er 
avstikkeren verd.

– denne bukta har blant annet 
vært svært strategisk for smug
ling og ble for eksempel brukt til 
spritsmugling i forbudstiden. 

Han brukte en vinter på å 
skrive boka si. 

– jeg snakket med mange 
lokalkjente folk og brukte mye av 
det velforeningene har skrevet.

mange epoker

Sin egen kyststibegeistring for
klarer han med at stien gir både 
natur og historieopplevelser og 
at den bringer den vandrende 
gjennom mange epoker. 

På spørsmål om hans perso
lige favorittstrekning, svarer 
turtumøygard uten å tenke: 

– den søndre delen. den er 
ekstra rik på opplevelser.

Selv har han gått stien mange 
ganger. Han er også er storfor
bruker av resten av Nesodden og 
har skrevet en bok om stedsnavn 
i skogen.

– Hva med stien som kommer 
på den andre siden, vil du lage 
ny guidebok når vestsiden blir 

ferdig?
– jeg har tenkt tanken, men 

jeg ser det kan ta en stund før 
den blir en realitet.

Stien på østsiden er 12 kilome
ter lang. det er stort sett mulig 
å gå her alle årets måneder. En 
halv dag bruker man kanskje, 
med kaffepauser og guidebok
lesing.

– Hvordan har mottakelsen av 
boka vært?

– jeg har fått mange kjem
pehyggelige tilbakemeldinger. 
Mange synes det er fint å følge 
med i lokalhistorien de vandrer 
gjennom.

– gi den ut!
Og det bringer oss til den litt dår
lige nyheten:

du får ikke tak i boka lenger! 
de 600 første eksemplarene ble 
utsolgt allerede etter et par år. 
Og forfatteren har ikke planer 
om for egen regning å gi den 
ut igjen.

derfor, på vegne av kommu
nens kyststivenner, har Velavisen 
følgende oppfordring til kom
mune eller forlag: 

gi ut denne boka på nytt!

Lagde bok om kultur historien langs kyststien
Til deg som synes det jeg forteller om i denne artikkelen er interessant har jeg dessverre en litt dårlig nyhet. 

TEM
A

: kyststi
les noen  

sitater Fra boka
Stein turtumøygards bok er 
altså utsolgt. For desperate 
kan det være forsøket verd å 
kontakte forfatteren. Her brin
ger vi i alle tilfeller et bittelite 
utvalg:

om torvvik brygge:
Før brygga kom, ble torvvik 
kalt for tutarholet – stedet 
der båten tutet når den nær

met seg brygga på Sørby og 
Presteskjær, Slik varsling var 
fast praksis de fleste steder 
langs Nesoddlandet. Enkelte 
klaget over støyen, men fløy
tingen ble opprettholdt helt 
til slutten av 1960tallet, med 
følgende begrunnelse: «... for 
bevare meg vel hvor mange 
mennesker det er lykkes at 
komme med båtene på grunn 
av det, og som ellers måtte ha 
tatt neste!»

om passet ved 
thermopylene, Hellvik:
Fra Ekornveien på Berger 
passerer vi først gjennom en 
hundremetersskog og inn
til en bratt skrent. dette er 
«Passet ved thermopylene». 
ideen til navnet kom fra pastor 
Hygen på Hellvik. det egent
lige Passet ved thermopylene 
ligger i Hellas. der kjempet 
grekerne mot Xerxes og hans 
persiske hær for 2500 år siden. 

i det trange passet greide tre 
hundre greske soldater å over
vinne 20.000 motstandere. 
dermed stoppet de invasjonen 
og reddet Hellas. det har nok 
aldri vandret persiske solda
ter gjennom dette skogholtet 
– men en bil har faktisk kjørt 
her. En entrepenør grov opp 
Ekornveien, men gikk konkurs 
før han rakk å fylle igjen hullet. 
innerst i veien sto en folkevogn 
– innestengt. Bilen ble berget 

Stein Turtumøygard står med ryggen til Oslo, med 
Lagbukta og fjorden bak seg. 
– Ved kyststien kan du sitte i sjøkanten og se storbyen 
på avstand.

Mange er klar over Tangenlaget med den fine Lagbukta 
(bak Stein Turtumøygard). Den ligger praktisk og beskyt-
tet til, og har derfor blitt brukt blant annet til ulovlig 
virksomhet.



nr
. 1

 •
 a

pr
iL 

20
05

N
r

 3
 •

 s
ep

t.
 2

00
7

Lagde bok om kultur historien langs kyststien
Til deg som synes det jeg forteller om i denne artikkelen er interessant har jeg dessverre en litt dårlig nyhet. 

ut på en plankevei gjennom 
Passet ved thermopylene og ut 
i lokalveien Hellvikstrand, der 
kyststien går i dag.

om bomansstuen på 
oksval:
Fra 1923 startet man så en skik
kelig landhandel her. Mange 
husker fortsatt kjøpmann 
Støvne og senere torvund, 
som drev fram til 1980tallet. 
Butikken ble et naturlig sam

lingssted, og etter krigen ble 
det også bygget et dansegulv 
like ved. dansegulvet var  i 
bruk hver eneste lørdagskveld. 
Og på solskinnsdager la man 
opp skråpaller på gulvet og 
brukte det som solingsplass. 
da ble det rabalder og under
skriftslister! Noen mente det 
var ille at «de unge, halvnakne 
pikene lå og klinte seg inn 
på mannfolkene – like uten
for en fedevareforretning!». 

Konflikten endte med 
at et forarget velmed
lem tok sagen i egne 
hender. Han rev hele 
dansegulvet, og det 
ble dessverre aldri 
bygget opp igjen. 

1�

Begge foto: A
nn-Turi Ford
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64 87 07 13
Nyere brukte og transportskadede

hvite-varer selges med garanti

www.brodinservice.no

Kapellveien 2
1450 Nesoddtangen

Ann, Marianne, Silje og christopher 

• telefon 66 91 49 02

Du skal ha glede av  
eiendomsmegleren din.

Blomsterveien 23, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 49 00

Tenk deg et flott 
supermarked med 

stort utvalg hvor du 
har frihet til å velge

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 96 51 00

Åpningtider:
Mandag–fredag 9–20

Lørdag 9–18

(man–lør)
07-23



nr
. 1

 •
 a

pr
iL 

20
05

N
r

 3
 •

 s
ep

t.
 2

00
7

1�

En lørdag i juni hadde Follo Ren og Nesodden 
Velforbund stand på tangen Nærstenter.

Måler var å få oppmerksomhet om resirkulering 
av drikkekartonger – som bidrar til å redde regnskog 
– og på enda mer alvorlige saker som PcB. 

Follo Ren ser nemlig på velforbundet som viktige 
samarbeidspartnere når de etterhvert skal i gang med 
bedre utnyttelse av ressursene i restavfallet.

Standbetjeningen meldte om at var en veldig hygge
lig måte å møte folk på.

drikkekartongene kan være en glimrende inntekts
kilde for lag og foreninger: dersom drikkekartong
kubber med navn og telefonnummer på fotballaget, 
korpset, menigheten, klubben eller gruppa leveres og 
blir trukket ut, kan de nemlig bli mange tusen kroner 
rikere.

Skyll – brett – stapp! Seks kartonger puttes i en 
syvende kartong. levér kartongkubbene. Alle kartong
kubbene går videre i det nasjonale Returkartonglotteriet 
hvor premien er på hele 100.000 kroner.

På standen ble billetter til Odd Nordstogakonserten 
på Hellviktangen også trukket.

Follo ren og Velforbundet 
samlet kartongkubber 

Velforbundets Per 
Otto Svendsen sto på 
stand sammen med 
blant andre Marianne 
Haugland fra Follo Ren. 
Kartongkubbene var i 
fokus.

Begge foto: M
arianne H

augland
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dette num
meret må 
ønske med
lemmene god 
jul.
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omsetning av eiendommer i nesodden kommune 
 
Andel av Elgfaret 38 (gnr 30, bnr 154) er overdradd for 
kr 2.250.000 fra Britt Kristin Hansen togba til cecil Sibda 
togba (30.07.2007)

gnr 29, bnr 857 er overdradd fra Arnhild Fjose og Rolf 
johannes Berg til Nesodden kommune teknisk Avdeling 
(01.08.2007)

gnr 1, bnr 475 er overdradd fra Odd Møglestue,Kirsti 
Ringstad Møglestue, Nina Merete Vehus og Knut 
grønningen til Nesodden kommune (01.08.2007)

torvvikveien 80 (gnr 9, bnr 30) er solgt for kr 4.350.000 
fra Peter Seeberg,Stian Seeberg, claus Seeberg og 
carstein Seeberg til lotte Pernille loftsgaard (02.08.2007) 
Salget omfatter også gnr 9, bnr 36 
Salget omfatter også gnr 9, bnr 94

Andel av Kongebråtveien 72 (gnr 14, bnr 114) er over
dradd fra Helmut Pieczynski til Sonja Enger Pieczynski 
(02.08.2007)

labråteveien 10 (gnr 25, bnr 348) er solgt for kr 
2.060.000 fra Anne Marie Worren til greta Holm Frøland 
(03.08.2007)

gnr 25, bnr 526 er solgt for kr 890.000 fra Arne 
Rosendahl,Harald Rosendahl,Helga Karoline Scheidl, 
Karin Rosendahl Evensen og Rosendahl Eiendom 
as til timothy john Walton og Agata jolanta Zieba 
(06.08.2007)

tajbråtveien 41 (gnr 25, bnr 529) er solgt for kr 815.000 
fra Arne Rosendahl,Harald Rosendahl,Helga Karoline 
Scheidl, Karin Rosendahl Evensen og Rosendahl Eiendom 
as til Vidar Busk og Hege Ruud (06.08.2007)

Blåbærstien 34 l (gnr 2, bnr 1123, seksjon 102) er solgt 
for kr 2.800.000 fra Kristoffer Rygg og Helene Rygh 
til Peter christian Bredal og Elisabeth Marie Berentsen 
Bredal (06.08.2007)

Andel av gnr 5, bnr 322 er overdradd fra Erik jacobsen til 
Kristin Bergaust (07.08.2007)

Andel av gnr 2, bnr 576 er overdradd for kr 10.000 fra 
Bache carl til FinnEspen Arnesen (07.08.2007)

Andel av gnr 30, bnr 379 er overdradd for kr 191.250 fra 
Paul Røer til leif Knardahl (07.08.2007)

Hovdens vei 6 (gnr 1, bnr 349) er solgt for kr 3.600.000 
fra Arnbjørn Osmund lærdal til claudius Henrich Reisse 
(08.08.2007)

Bergerstien 15 (gnr 1, bnr 289) er solgt for kr 3.300.000 
fra Knut godø til Kari Mittet Hageler og Aksel joachim 
Hageler (08.08.2007)

labråteveien 12 (gnr 25, bnr 350) er solgt for kr 
1.700.000 fra undis Wien til Wendla Florense lunde 
(08.08.2007)

Kirkeveien 136 (gnr 10, bnr 70) er solgt for kr 2.350.000 
fra Fred Haukås og Elin Mathisen Haukås til joseph 
Somer og ingeborg Marie Henrikke Somer (09.08.2007)

Blåbærstien 26 (gnr 2, bnr 1123, seksjon 112) er solgt 
for kr 1.720.000 fra Elin Brenna til Bjørn Robertsen 
(09.08.2007)

gamle Hellvikvei 38 (gnr 1, bnr 138) er solgt for kr 
3.200.000 fra lene Kjærnli Hanssen og Svenn Harald 
johannessen til Michelle Haasted cole (09.08.2007)

Sagveien 1 (gnr 25, bnr 453) er solgt for kr 3.000.000 
fra Kjell Nyhuus og Ruth Bodil Halås Nyhuus til Sissel 
jenny Wangsvik (10.08.2007)

Bjørnemyrveien 3 l (gnr 1, bnr 442, seksjon 27) er solgt 
for kr 2.800.000 fra irene Paulsen Schlytter til Berit 
granerud og yngvar granerud (10.08.2007)

Eikåsveien 3 (gnr 1, bnr 855) er solgt for kr 3.100.000 
fra liz Reneé Kaiander til Elisabeth ørbog og jarlivar 
Andersen (10.08.2007)

torsbakken 2 (gnr 29, bnr 465) er solgt for kr 3.500.000 
fra Even lund til Heikki gunnari og lillebil louise Ofstad 
(10.08.2007) 

Salget omfatter også gnr 29, bnr 466 
Salget omfatter også gnr 29, bnr 618

gnr 25, bnr 507 er overdradd for kr 1 fra Ragnhild Sofie 
lillerud til Nesodden kommune (10.08.2007)

Oksval terrasse 5 c (gnr 2, bnr 1068, seksjon 11) er solgt 
for kr 3.000.000 fra AnneKaja Sæbønes Haugen til 
Endre Festvåg laberg og linda lorentzen (13.08.2007)

Andel av Flaskekroken 2 l (gnr 2, bnr 261, seksjon 12) 
er overdradd fra Beathe Harila til jonny Frank Harila 
(13.08.2007)

Agnorveien 56 (gnr 24, bnr 11) er solgt for kr 1.150.000 
fra tone Kjerrvang til Kristin Knudsen (13.08.2007)

tangen terrasse 23 (gnr 4, bnr 263) er solgt for kr 
4.200.000 fra Erling Kjærnes og geir Kjærnes til leena
Kaarina Marjamaa og tom lilleås (13.08.2007)

Oksvalveien 43 (gnr 2, bnr 958) er overdradd for kr 
1.750.000 fra Oksval 1 Borettslag til Nora Szentivanyi og 
Per thomas Nordanger (14.08.2007)

tømmerbakke vei 11 (gnr 30, bnr 56) er solgt for 
kr 5.800.000 fra Bernt Arne Amundsen og ingvild 
gillerdalen til Arnbjørn Osmund lærdal (14.08.2007)

Furukollstubben 16 (gnr 4, bnr 395) er solgt for kr 
4.010.000 fra Stig Erik Ahlstrøm til Katrine linnerud og 
Sverre johan Herstad (14.08.2007)

Andel av Fiolveien 6 (gnr 4, bnr 248) er overdradd for 
kr 850.000 fra Ellaug Sandholt til unni Sandholt Boretti 
(15.08.2007)

gnr 16, bnr 61 er overdradd fra Odd Ragnar Eng til Kari 
Reidun Eng (16.08.2007)

gnr 16, bnr 61 er solgt for kr 150.000 fra Kari Reidun 
Eng til Aksel Eng (16.08.2007)

granatveien 3 (gnr 27, bnr 168) er solgt for kr 2.750.000 
fra Nina Frøystadvåg og tomas Bjørnstad til Rune gaasø 
(16.08.2007)

Birkeveien 47 (gnr 5, bnr 152) er solgt for kr 2.500.000 
fra jorunn Engeset Remøy til Paulun Sjøsiden as 
(16.08.2007) 
Salget omfatter også gnr 5, bnr 175

Andel av Edvards vei 41 (gnr 2, bnr 940) er solgt for kr 
1.815.000 fra Karen Elsebeth Hoel, Wenche Elisabeth 
Hoel og Elsebeth Hoel til Aldona jolanta Hoel og Per 
Sigurd Hoel (17.08.2007)

Flaskekroken 2 B (gnr 2, bnr 261, seksjon 2) er overdradd 
for kr 2.400.000 fra Einar Kristian Borge til Per Kristian 
Borge (17.08.2007)

tajbråtveien 21 (gnr 25, bnr 524) er overdradd for kr 
2.600.000 fra Arne Rosendahl,Harald Rosendahl,Helga 
Karoline Scheidl, Karin Rosendahl Evensen og Rosendahl 
Eiendom as til Flafjellet Borettslag (17.08.2007)

tajbråtveien 22 (gnr 25, bnr 504) er solgt for kr 
3.030.000 fra Arne Rosendahl,Harald Rosendahl,Helga 
Karoline Scheidl, Karin Rosendahl Evensen og Rosendahl 
Eiendom as til lyngvollen Borettslag og Skanska Bolig as 
(17.08.2007)

Skoleveien 9 (gnr 29, bnr 380) er solgt for kr 3.400.000 
fra Håkon Hagberg og lise Karen Hagberg til Erik 
gustavson og Elisabeth Sand (20.08.2007)

Andel av Fjordveien 96 (gnr 7, bnr 28) er overdradd fra 
Synnøve johanne jonassen til torill jonassen og Knut 
jonassen (20.08.2007)

Blåbærstien 20 i (gnr 2, bnr 1123, seksjon 45) er 
solgt for kr 2.730.000 fra Roger jørgensen og Kristin 
Vibeke jørgensen til ina Holst og Rune Marius Rokke 
(21.08.2007)

tømmerbakke vei 44 (gnr 30, bnr 197) er solgt for kr 
4.650.000 fra Erik Kroghlarsen til Monica Opstad 
Vestvik og Kjetil Vestvik (21.08.2007)

gnr 2, bnr 1657 er solgt for kr 2.300.000 fra Aud lunde 
og torbjørn Sletvold til Kirsten gran og Agnes Kristin 
johnsen (21.08.2007)
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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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alt på et sted!

Åpent: Mandag–fredag 07–18 lør 09–15
Myklerudvn. 35, Fagerstrand • tlf. 66 96 52 40

Best pris  
raskest salg

Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

www.eiendomsformidling.no
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tømmerbakke vei 39 (gnr 30, bnr 297) er solgt for kr 
5.000.000 fra cosimo gualano og linda Våge til Kari 
Anne dammen og Per øivind Andreassen (22.08.2007)

Willy thoresens vei 13 (gnr 5, bnr 142, seksjon 2) er 
solgt for kr 1.925.000 fra yes Hus as til Rune torbjørn 
Maurtvedt (24.08.2007)

Sproveien 174 (gnr 26, bnr 188) er solgt for kr 2.500.000 
fra Robert Martinsen og Hilde Arnesen til Atle conradsen 
og Nina Fredriksen (29.08.2007)

Andel av Flateby Skogsvei 2 (gnr 6, bnr 176) er over
dradd for kr 467.500 fra tormod Fuglestad til ingelin 
jorselje (31.08.2007)

Skoklefald terrasse 19 c (gnr 2, bnr 1375, seksjon 3) 
er solgt for kr 2.150.000 fra Elisabeth Marie Berentsen 
Bredal og Peter christian Bredal til giljato as (31.08.2007)

Flaskekroken 2 B (gnr 2, bnr 261, seksjon 2) er solgt 
for kr 2.400.000 fra Per Kristian Borge til Elsie Solveig 
Parmann (31.08.2007)

Fundingrudveien 73 (gnr 17, bnr 6) er solgt for kr 
5.980.000 fra Vigdis Viken og Bruno Schneider til Even 
ingjær og Ellen Elisabeth lundbye (31.08.2007)

gnr 16, bnr 67 er solgt for kr 50.000 fra jan Rypdal til 
Even ingjær og Ellen Elisabeth lundbye (31.08.2007)

Asgerds vei 21 B (gnr 6, bnr 303) er solgt for kr 708.381 
fra john gude thorbjørnsen til ingar Frode thorbjørnsen 
og Marit Beathe Bergem thorbjørnsen (03.09.2007)

Midtveien 147 (gnr 28, bnr 224) er solgt for kr 
2.500.000 fra yngvar granerud til Stephen Michael 
Armeniox og toril Kvehaugen (03.09.2007) 
Salget omfatter også gnr 28, bnr 281

Elgfaret 4 c (gnr 30, bnr 169) er solgt for kr 4.000.000 
fra Erna Marie Fallrø til Kjell Einar Midthun (03.09.2007)

gnr 7, bnr 85 er overdradd fra Aage ivan Rolander til 
Elisabeth Rolander, Nina Rolander og Frank Rolander 
(03.09.2007)

Fjordveien 75 (gnr 7, bnr 63) er solgt for kr 1.700.000 fra 
Elisabeth Rolander, Nina Rolander og Frank Rolander til 
dag Holst (03.09.2007) 
Salget omfatter også gnr 7, bnr 85

Midtveien 42 (gnr 29, bnr 266) er overdradd for kr 
1.100.000 fra unni Elisabeth Berggren til Solveig 
Berggren Hagen (03.09.2007)

Andel av Bjørnestupet 27 (gnr 30, bnr 338, seksjon 
28) er overdradd fra Bente Elisabeth langfoss til Knut 
Smaaland (04.09.2007)

Beksrudveien 36 (gnr 29, bnr 527) er solgt for kr 
3.350.000 fra geirAage Neerbye til AnnKarin thallaug 
og Hanschristoph Wernersen (05.09.2007)

gamle Hellvikvei 33 (gnr 1, bnr 909) er solgt for kr 
4.100.000 fra john christian Engseth og Nina lofsberg til 
irene larsen og Eskil Austad (05.09.2007)

Andel av Nygårdsvingen 12 (gnr 23, bnr 36) er overdradd 
for kr 416.000 fra lene dybing til jeanRobert Søvde 
(06.09.2007)

Fundingrudveien 77 (gnr 17, bnr 1) er solgt for kr 
2.900.000 fra Ellen Elisabeth lundbye til Vigdis Viken og 
Bruno Schneider (06.09.2007)

Rådyrveien 50 (gnr 6, bnr 215) er solgt for kr 4.450.000 
fra trond Arne Karsrud og Angelika Faber Karsrud til 
Anna Katarina granberg og Henrik Nils gustav Hugnell 
(07.09.2007)

gamle Hellvikvei 41 (gnr 1, bnr 112, seksjon 4) er 
solgt for kr 2.900.000 fra Pål Kristiansen til liv Norunn 
Fagerjord Ernø og Finn Raymond Ernø (07.09.2007)

Andel av Fjordvangveien 47 (gnr 6, bnr 122) er over
dradd fra guy Florelius til Sidsel johanne johannessen 
Florelius (07.09.2007)

gamle Hellvikvei 45 (gnr 1, bnr 112, seksjon 2) er solgt 
for kr 2.950.000 fra Pål Kristiansen til jannicke Solgård
jensen og øivind Solgårdjensen (07.09.2007)

gamle Hellvikvei 47 (gnr 1, bnr 112, seksjon 1) er 
solgt for kr 2.950.000 fra Pål Kristiansen til cathrine 
Strømsæther og Pål Eide Hansen (07.09.2007)

Skoleveien 5 (gnr 29, bnr 384) er solgt for kr 2.900.000 
fra torbjørn Kvien Madsen og tina larsen til Mahon 
linda Mc og tarje Børsum gaustad (07.09.2007)

Agnorveien 62 (gnr 24, bnr 35) er solgt for kr 600.000 
fra Søren Kristian Hauger og Aase Hauger til jorid Nilsen 
Ruud og Ole lorenzo Ruud (07.09.2007)

Sandheimveien 14 (gnr 26, bnr 200) er solgt for kr 
1.250.000 fra trond Arve Skistad til jørgen Moss 
Mathisen (10.09.2007) 
Salget omfatter også Sandheimveien 12 (gnr 26, bnr 
223)

ishusveien 19 (gnr 26, bnr 145) er solgt for kr 3.500.000 
fra jon christoffersen til Steffan André Mæhlum jensen 
og Heidi Merethe grorud (11.09.2007) 
Salget omfatter også gnr 26, bnr 179

Asgerds vei 21 A (gnr 6, bnr 79) er solgt for kr 
3.300.000 fra john gude thorbjørnsen til Eirien Mosby 
Fuglestad og Eivind Mosby Fuglestad (11.09.2007)

gamle Hellvikvei 43 (gnr 1, bnr 112, seksjon 3) er solgt 
for kr 2.900.000 fra Pål Kristiansen til Anisa Solvang 
Engeseth (11.09.2007)

Alvernkroken 5 (gnr 30, bnr 374) er solgt for kr 
7.875.000 fra grete Astrid Reiersen til Alværnkroken 5 as 
(12.09.2007)

Skoklefallsletta 53 (gnr 2, bnr 3) er solgt for kr 
5.050.000 fra Knut Baashuus johnsen til Ketil johansen 
(12.09.2007) 
Salget omfatter også gnr 2, bnr 137 
Salget omfatter også gnr 2, bnr 964 
Salget omfatter også andel av gnr 2, bnr 1347 
Salget omfatter også andel av gnr 2, bnr 1519

Andel av Solstua terrasse 13 (gnr 1, bnr 642) er over
dradd fra Pål André Elvenes til Anita christin Staal Elvenes 
(12.09.2007)

Meheia 20 A (gnr 2, bnr 1558, seksjon 1) er solgt for 
kr 2.800.000 fra Eivind Mosby Fuglestad til Mona Ervik 
Stana (12.09.2007)

gnr 25, bnr 539 er solgt for kr 1.500.000 fra jack 
Henning lindstad til Karl Håkon grimnes og Ellinor 
Smebøl grimnes (13.09.2007)

Sefjellveien 7 (gnr 5, bnr 309) er overdradd fra 
Bjørg Margareth Fjellberg til Arne Richard Fjellberg 
(13.09.2007) 
Overdragelsen omfatter også  gnr 5, Bnr 192 
Overdragelsen omfatter også Sefjellveien 5 (gnr 5, bnr 
310) 
Overdragelsen omfatter også Hellvikalleen 8 (gnr 5, bnr 
311)

Støps vei 2 (gnr 2, bnr 817) er solgt for kr 3.850.000 
fra torgeir Brune og lisbeth Solberg Brune til christine 
tørklep Meisingset og Frode Meisingset (13.09.2007)

Andel av Fagerveien 40 (gnr 24, bnr 83) er overdradd fra 
Per Kristian gran Olsen til Anne janzon (13.09.2007)

damveien 5 (gnr 25, bnr 281) er overdradd fra tor Hagen 
til Åsa Hagen (14.09.2007) 
Overdragelsen omfatter også andel av  gnr 25, Bnr 157

lyngveien 13 (gnr 4, bnr 495) er solgt for kr 2.600.000 
fra Kjell Einar Midthun til christian ytterbøl og johanna 
Eide Hansen (14.09.2007)

Solvangveien 9 (gnr 24, bnr 112) er solgt for kr 595.000 
fra Oddvar johannes gulbjørnrud til joachim Worren 
(17.09.2007)

Andel av Blåbærstien 11 A (gnr 2, bnr 1122, seksjon 49) 
er solgt for kr 2.100.000 fra geir gundersen til Alf Otto 
johansen (18.09.2007)

Fjellstrandveien 72 (gnr 29, bnr 119) er overdradd 
fra Svenn Rolf carlson til gunvor Margrethe carlson 
(18.09.2007) 
Overdragelsen omfatter også e.d. i Røyken kommune

e
ien

d
o

m
so

Verd
ra

g
elser

Opplysningene er 
hentet fra GAB-regis-
teret, statens kartverk. 
Eiendomsoverdragel-
sene er ordnet i krono-
logisk rekkefølge. 
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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

• Maskinutgraving • Sprenging
• utvendig vann & kloakk
• Nyanlegg • Pumper  
• Rørleggerservice

NesoddeN
www.tyreng.no

MASKiNENtREPRENøR Og RøRlEggER

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

Epost: post@tyreng.no

Hos oss kan du LEIE det du trenger

SELGER BILDER AV:
Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune

Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22
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Kjell Bendiksen • Ingar Øistad
Terje Risberg • Per Kleiva

Tangen
Rammeverksted

GRANHOLT TLF 66 91 14 22

• Tertitt Prestegaard

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
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gnr 5, bnr 356 er solgt for kr 1.100.000 fra Brit Solli til 
Ellen Kristine Viken (18.09.2007)

Furuveien 9 c (gnr 4, bnr 739) er solgt for kr 2.800.000 
fra Monica Opstad Vestvik og Kjetil Vestvik til ulf Meeg 
og Kristin Rasmussen (19.09.2007)

Blåbærstien 11 g (gnr 2, bnr 1122, seksjon 43) er solgt 
for kr 2.930.000 fra irene larsen til inke Engelmann og 
Ralf Engelmann (20.09.2007)

Kirkeveien 103 (gnr 10, bnr 43) er solgt for kr 850.000 
fra jon Andersen til Anders johann grip (21.09.2007)

gnr 5, bnr 367 er solgt for kr 1.650.000 fra Hein Ketil 
Aasen og liv Borghild Haaland til Stein Fredrik janzon og 
liv Heyerdahl janzon (21.09.2007)

torsbakken 4 (gnr 29, bnr 353) er solgt for kr 900.000 
fra Even lund til Hanne Holmesland og terje Karlsen 
(25.09.2007)

glenneveien 43 (gnr 13, bnr 39) er overdradd fra Berte 
Sofie Mathisen til Ole Kristian Ryeng Mathisen, Nils Roger 
Ryeng Mathisen, Anne Aas, Birgit thuneSandaas og 
Knut Mathisen (18.09.2007)

Hellvikstrand 67 (gnr 1, bnr 898) er solgt for kr 
6.500.000 fra Anne lorentzen og jan gerhard lassen til 
Paal Sprakehaug og AnneBerit Sprakehaug (27.09.2007)

Bjørnemyrveien 1 P (gnr 1, bnr 442, seksjon 40) er 
overdradd fra Prima invest as til Prima Nesodden as 
(27.09.2007)

Andel av Storebakken 13 (gnr 7, bnr 118) er overdradd 
for kr 1.250.000 fra lene johansen løkkeberg til Kim 
Ove løkkeberg (28.09.2007)

Sproveien 172 (gnr 26, bnr 265) er solgt for kr 
4.000.000 fra Robert Martinsen og Hilde Arnesen til 
Beathe Harila (01.10.2007)

Blomsterveien 14 B (gnr 4, bnr 217, seksjon 2) er solgt 
for kr 2.950.000 fra Signe guldbrandsen til Bjarne 
Robberstad johnsen og Heidrun Sand (01.10.2007)

Andel av gnr 3, bnr 48 er solgt for kr 615.000 fra Bjørn 
Petter Kjølø til øivind tollefsen og Anne Merethe Kjølø 
(02.10.2007)

tiurveien 33 (gnr 14, bnr 92) er overdradd fra Frank 
Marlow christensen til irene christensen Fjeldberg 
(02.10.2007)

Myklerudveien 65 (gnr 23, bnr 29) er overdradd fra løes 
Myklerudveien 65 as til Myklerudveien 65 as (02.10.2007) 
Overdragelsen omfatter også Nygårdsveien 11 (gnr 23, 
bnr 92)

gnr 2, bnr 823 er solgt for kr 680.000 fra Knut Falch til 
Roger Sjølstad (03.10.2007)

Solstubben 27 (gnr 1, bnr 743) er solgt for kr 5.050.000 
fra AnneBerit Sprakehaug og Paal Sprakehaug til lisbet 
carina Sivertsen Nilsen og geir johan Nilsen (03.10.2007)

Eysteins vei 15 (gnr 2, bnr 1664) er overdradd for 
kr 300.000 fra grete Asta geard til Kathrine geard 
(04.10.2007)

Andel av Mokleiva 13 (gnr 2, bnr 1179) er overdradd for 
kr 500.000 fra janne christine Keller til johan christian 
Keller og liv Elisabeth Keller (04.10.2007)

tømmerbakke vei 32 (gnr 30, bnr 449) er solgt for kr 
5.350.000 fra Rune Andresen og Anita Karin Saure til 
lars Fjeldaas og tina johansen Henden (05.10.2007)

Solstadveien 1 (gnr 30, bnr 271) er solgt for kr 
4.200.000 fra Beathe Harila og jonny Frank Harila til 
gry Martens Meyer Svae og Roger Sollied johansen 
(08.10.2007)

lagveien 62 (gnr 4, bnr 50) er solgt for kr 6.910.000 fra 
Asbjørn Bollvåg og Kirsten Nylund til Marianne Bergan 
og Anders Bergan (08.10.2007)

Oksvalveien 27 (gnr 2, bnr 1101) er solgt for kr 
5.250.000 fra Kristine Mack til Vegard gjerde og torill 
isachsen gjerde (08.10.2007)

Alex Olssons vei 20 (gnr 5, bnr 323) er solgt for kr 

4.900.000 fra christer Af geijerstam og camilla 
Moe Røisland til Makarand uttam gonjari og Hedda 
Heyerdahl (08.10.2007)

Seterstien 11 (gnr 2, bnr 312) er overdradd for kr 
2.650.000 fra Arne Asmundsson grytte til Petter grytte 
(08.10.2007)

Elgfaret 4 A (gnr 30, bnr 168) er overdradd fra cate 
thveten til Espen thveten og lars jørgen thveten 
(09.10.2007)

Andel av gnr 10, bnr 149 er overdradd fra Kari Mette 
Røer Højer og ingerjohanne Røer til jan Erik Røer 
(10.10.2007) 
Overdragelsen omfatter også gnr 10, bnr 150 
Overdragelsen omfatter også gnr 10, bnr 151

Alvernkroken 8 (gnr 30, bnr 375) er solgt for kr 
1.820.000 fra Kirsten Bjørnå til Henrik johan Rommerud 
(10.10.2007)

Sydveien 21 (gnr 2, bnr 231) er overdradd fra Synnøve 
Ruth Andersen til Millan liv Mac (11.10.2007)

Andel av Nygårdsveien 36 (gnr 23, bnr 88, seksjon 28) er 
overdradd fra Kirsti Sjøli til Rune Sjøli (11.10.2007)

Eikåsveien 12 (gnr 1, bnr 828, seksjon 20) er overdradd 
fra Bergljot Sinding til Kjetil Falck Sinding (12.10.2007)

Andel av gnr 10, bnr 65 er overdradd fra janWilhelm 
Zapffe til Bård Zapffe og Agnete Zapffe (15.10.2007)

Bergliveien 16 (gnr 9, bnr 123) er solgt for kr 1.400.000 
fra inga øvergaard til linn cecilie Halvorsen og Knut 
ingvald Ertresvaag (16.10.2007)

Furubakken 12 (gnr 5, bnr 59) er solgt for kr 9.000.000 
fra Pro X Oslo as til Solåsen Panorama as (17.10.2007)

Hagelundveien 2 (gnr 11, bnr 82) er overdradd fra løes 
Eiendommer as til Kirkekrysset as (17.10.2007)

Hellaveien 61 (gnr 29, bnr 147) er solgt for kr 4.700.000 
fra Heikki gunnari og lillebil louise Ofstad til Åse Kristin 
Sand og Svend Aavitsland (17.10.2007)

Blomsterveien 14 A (gnr 4, bnr 217, seksjon 1) er solgt 
for kr 3.200.000 fra Signe guldbrandsen til lisbeth 
gundersen (18.10.2007)

Kongebråtveien 61 (gnr 14, bnr 127) er solgt for kr 
1.150.000 fra Arne lind til tone Kjerrvang (18.10.2007)

Vårveien 7 (gnr 25, bnr 224) er solgt for kr 1.970.000 
fra line Haugland christensen og tommy christensen 
til toril Sørlie og Morten lunde (19.10.2007)

Andel av Bjørnemyr terrasse 11 B (gnr 1, bnr 
480, seksjon 20) er overdradd for kr 835.000 fra 
tove Karin Bruvik Westberg til tore Westberg 
(19.10.2007)

Andel av Munkerudstubben 16 (gnr 22, bnr 
41) er overdradd fra christopher Bertelsen til 
tone urianstad (22.10.2007)

Sørbyveien 74 (gnr 8, bnr 16) er overdradd 
fra dag thorstensen til Anne Kristin Alm 
thorstensen (22.10.2007)

gnr 5, bnr 359 er solgt for kr 1.060.000 
fra Paal jensen til tommy johnsen og 
jenny østgård (23.10.2007)

Alex Olssons vei 34 (gnr 5, bnr 
132) er solgt for kr 500.000 fra jens 
Albrikt dahl til Hege Schøyen dillner 
(23.10.2007)

Mokleiva 23 (gnr 2, bnr 1190) er solgt for kr 
4.500.000 fra Odd gunnar Ore og liv gilbu Ore 
til Håkon Fredriksen og Ruth jensen (24.10.2007)

Blomsterveien 4 F (gnr 4, bnr 276, seksjon 38) er solgt 
for kr 3.200.000 fra lisa Ryg og lasse Rossing til tonje 
Koht Esnali og Ragnar Hovland (26.10.2007)

Kapellveien 60 (gnr 2, bnr 922) er solgt for kr 1.950.000 
fra Per Slinde til Funksjonell as (26.10.2007)

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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Krangegårdene er blant de eldste gårdsbrukene på Nesodden med røtter 
helt tilbake til vikingtiden.

Begge foto: Trond Folckersahm

KraNge – gårder  
med lang historie

Under til venstre: 
Et morsomt lite 

stabbur av nyere dato. 

Til høyre: 
Denne bygningen 
på Nordre Krange 

er 350 år gammel.

av trond Folckersahm

Som perler på en snor ligger Krangegårdene 
i et av Nesoddbygdas eldste bosetningsom
råder.

Akkurat når gården ble ryddet finnes det ingen 
eksakt datering på. Men eksperter på området 
anser det som ganske sikkert at gården ble ryddet i 
løpet av vikingtiden.

Første gang gården nevnes er i kong Haakons 
sekstende regjeringsår, 1316. da heter gården 
Kringum, og ble skjenket av en ukjent giver til 
Hovedøya kloster.

i 1537, under reformasjonen, gikk eierskapet 
over til kronen. Senere, omkring 1600, overdro de 
bruksretten til lagstolen i Oslo. den var da en del av 
lagmannens lønn. 

Etter lagmannsembedenes opphevelse i 1797 ble 
gården solgt til sin daværende forpakter, christen 
Hansen. Han drev gården fram til 1809. Men etter 
å ha mistet sin kone og en voksen sønn valgte han 

å dele gården i tre deler, Nordre Krange, Søndre 
Krange og Blylaget. Senere, i 1903, ble østre 
Krange skilt ut fra Nordre Krange.

de siste årene har gårdene og bygningene gjen
nomgått en kraftig oppgradering. Spesielt på Nordre 
Krange, der den 350 år gamle sidebygningen er 
brakt tilbake til fordums prakt.

Opprinnelsen til navnet på gården er uklar. Enkelte 
har satt det i forbindelse med krank, skrøpelig, 
kraftløs. i utgangspunktet het gården Kringum, 
et navn på gårder som ligger i en sving. Men ved 
denne gården er det ingen sving, og derfor har 
noen lekt med tanken på at endelsen -um er en 
forkortelse av «heimr». dette finner vi blant annet i 
navnet Haslum, som betød Hasleheimr. Men dette 
er løse spekulasjoner, og derfor må opprinnelsen til 
navnet Krange ansees som ukjent.

Kilder: 
Nesoddens historie, bind I
H.J. Berner: Nesodden herred


