
25

Velforbund 

Nr. 4 • desember 2008 • 62. årgang

Kultursjefkommentar ....... side 2

Ordførerord ....................... side 3

Velavisen for 20 år siden ... side 5

Notiser............................... side 5

Foreningsoversikt ............. side 7

Hellviktangendugnad ......  side 8

Rapporter fra velene ... side 8–11

Advent og jul i velene .....  side 13

Høstens eiendoms 

overdragelser ............. side 19–23

Historien bak Jaer  

ungdomsforening ............ side 24

Velbesøket: Nesoddtangen

bli med til beboerforeningen som har eget juleorkester .............. side 12–13

Mon tro hva 
ordføreren og 
damene er så 
opptatt av?
Vi kan avsløre så mye som at det 
har å gjøre med ei svær klokke, 
eller bjelle ... 

NeSoddeN

TeMA:
Aktuelt 

fra Norges 
Velforbund

Side 16–17

Foto: Bente W
estergaard

Foto: Jostein Bakke

Les mer .......................side 2



Nr 4 
des.
2008

2

Fra kom
m

unen

2

I kveld ble julegrana på Varden tent. Nå 
står treet og lyser! det er et magisk øy-
eblikk, de sekundene det telles ned og 
lysene blir tent.

Jeg vokste opp uten juletre, men med lys. 
Mora mi bar alltid en diger ospekvist inn i 
stua, når de andre bar inn juletrærne sine. 
Historien har jeg fortalt her før. Jeg var fem 
år og var med pappaen min i skogen. Jeg 
tror jeg trodde vi var på aketur. 
Jeg satt på den fine trekjelken 
og drakk kakao, hørte lyd av 
motorsag, men skjønte ikke hva 
som var i ferd med å skje, før pappa glad og 
fornøyd kom ut fra en liten forhøyning i sko-
gen og viste meg treet han hadde felt. Med 
motorsag. Treet var det fineste jeg hadde sett, 
treet var perfekt ... Jeg skrek. Pappan min 
klarte ikke roe meg, satte treet og meg på en 
kjelke og fikk meg hjem. da mora mi etter 
hvert fikk ro i meg og ville vite hva som hadde 
skjedd hulket jeg fram: «Pappa, han har drept 
en konfirmant»! Jeg husker det ennå, den 
fortvilelsen av at pappan min hadde saget 

ned det fineste treet i skogen, for å ta det 
med inn i huset vårt for å dø. det treet kom 
aldri inn i huset vårt, den dag i dag har ikke 
mora mi juletre, bare nakne kvister som hun 
pynter med lys. Opplevelsen satte også spor 
i henne …

da jeg flyttet til Nesodden og kom på jule-
grantenning for første gang, ble jeg begeistret. 
Boder med mat og drikke og julegaver, heime-

vernet som gjennom hele arran-
gementet kjører unger i bilene 
sine inn i skogen til stor ståhei, 
akkurat den turen er som en 

råere utgave av Tusenfryd. To par som danser 
tango, kvinner med bare rygger i den kalde 
vinterkvelden. så er det høytid. Lysene skal 
tennes. I år var det kommunens nye rådmann, 
Geir Grimstad, som tente lysene. Og hvert år 
kjenner jeg i det øyeblikket en høytid.  

som kultursjef holder jeg tradisjonsfanen 
høyt og troen på hvor viktig møteplasser er i 
dagens samfunn. Vi trenger steder der vi kan 
møtes over en kopp kaffe, prate, oppleve kul-
turuttrykk av høy kvalitet, kjenne på et felles-

skap. Og feire. I år feiret vi Marilena Zlatanou 
og hennes mangeårige innsats innen kulturli-
vet på Nesodden. Gratulerer Marilena, kultur-
stipendet var deg vel fortjent!

Å skape slike møteplasser som det å møtes 
rundt en julegrantenning, krever innsats fra 
flere. På Nesodden er vi rIKe; heimevernets 
tropp er en sann glede å samarbeide med, 
og dere gjør en uvurderlig innsats for at folk 
år etter år kan dele dagen sammen. Takk til 
verdens beste medarbeidere og alle dere som 
bidro fra scenen og bak scenen til at dette 
igjen ble en dag til å huske for barn, unge, 
voksne og eldre på Nesodden. det er viktigere 
enn mange tror!

I min familie har arrangementet bidratt til 
at vi også har juletre. Inne. Mine barn vokste 
opp med julegrantenning på Varden og sKAL 
ha tre og lys også inne. det er fint. slik har 
arrangementet bidratt til også å endre noens 
tradisjoner … Og nå er det snart solsnudag. 
solen snur snart og det lysner. Imens tenner 
vi lys og møtes. Ha fin jul alle sammen!

Kultursjef Marit Mellem

Kommentar fra kultursjefen: 

Å tenne lys og det å møtes 

«Jeg skrek»

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

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

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

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

og tar gjerne imot innspill fra de lokale foreningene.

Styret I NeSoddeN VelforbuNd 2008–2009

Knut Næsje (leder)
URSViK VEl
Ullerneien 55

0381 Oslo
mobil: 901 53 369

epost: knnaesje@online.no

ida Grjotheim (nestleder)
ElliNGSTADÅSEN VEl

Granåsveien 12 
1458 Fjellstrand

mobil: 944 00 504
epost: ida@grjotheim.no

Merete Halvari Rinde 
BERGER VEl
Hovdens vei 7 

1450 Nesoddtangen 
tlf: 66 91 10 00 

mobil: 911 46 134 
epost: merete-halvari.

rinde@telenor.com

Ellen larsen
SøNDRE BlÅBæRSTiEN 

SAMEiE 
 Blåbærstien 35 B

1450 Nesoddtangen
mobil: 959 40 266

epost: ellen@translators.no

Odd-Petter Fylling
SOlBERGSKOGEN VEl 

Mårbakken 38  
1450 Nesoddtangen  

tlf: 66 91 30 92    
mobil: 411 42 020 

epost: odd@to-be.no

Tony Sheehan
SøNDRE BlÅBæRSTiEN 

SAMEiE 
Blåbærstien 35 D 

1450 Nesoddtangen 
mobil: 95 91 99 31  

epost: sheehan@online.no

Søgnhild østvold
SjøSTRAND VEl
Sjøstrandkroken 6

1450 Nesoddtangen
mobil: 922 92 266

epost: sognhild.ostvold@
nordea.com

f
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viser førjulsglade barn 
i Nesoddtangen vel (les 
mer om dem på side 
13, 14 og 15). Øivind 
Braathen var nisse for 
anledningen, mens 
Martha Fyrand styrte 
utdelingen av gløgg.

Foto: Jostein Bakke
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unenfor noen dager siden var det nære 
på. den nesten �00 meter lange 
lastebåten «Crete Cement» var 
grunnstøtt og sank ved Fager-

strand, med betydelige mengder tung olje 
om bord. Utlekking kunne blitt en lokal 
miljøkatastrofe. en ulykke for natur og 
dyreliv, men også for friluftsliv og bade-
strender.

Men så går det bra likevel. I alle fall 
ser det slik ut når dette skrives. det er 
stor sjanse for at forurensningsfaren og 
kanskje også havaristen selv er borte når 
julestillheten legger seg over Fagerstrand 
og Nesodden.

dels skyldes det effektiv innsats. 
redningsetatene – både vårt eget brann-
vesen og deres samarbeidspartnere 
omkring fjorden, politiet, Kystverket og 
andre – gjorde rask og solid innsats. 
Båtens eier, Kristian Gerhard Jebsen 
skipsrederi, var raskt på banen, og har 
fremstått som både ansvarsfull og hand-
lekraftig. rederiet ser ikke ut til å spare 
på ressursene når det gjelder å hindre 
forurensning og å berge skipet – og sitt 
eget omdømme.

Og så hadde vi en hel del flaks. 
Mannskapet klarte å sette skipet på land, 
slik at det ikke sank helt. Og den oljetan-
ken som ble revet opp, var tom.

Men flaks eller ikke – flere har sagt 
at det neppe hadde gått så glatt om det 
ikke var for at dette skjedde midt i tjuk-
keste indre Oslofjord. det gikk jo ikke 
lang tid før alle riksmedier 
var på plass – og Bellona, 
med ferdigformulert og 
medievennlig kritikk. 
Noen meter lengre nord 
og vest så hadde jo hava-
risten vært synlig fra Aker 
brygge ...

Jo, det kan nok hende 
det var viktig at dette 
skjedde så nær den tabloi-
de nesetipp. Men rett som 
det er lurer jeg på om man 
der inne i hovedstaden egentlig har noe 
dypfølt forhold til den fjorden vi nesod-
dinger er så glad i.

det er bare noen år siden Oslo oppda-
get at det i det hele tatt var en fjord der 
ute. I årevis hadde byen vendt ryggen til, 
men så satte man i gang med fjordbyen 
og det hele. Noen ganger har jeg inntrykk 
av at de eneste gangene Oslo er opptatt 
av fjorden, er når det dreier seg om noe 
som bråker, forurenser eller som man 
kan bygge ut og tjene penger på.

særlig har historien om slamdeponiet i 
Bunnefjorden vært trist. Både Oslo Havn 

og sFT har løpt fra det ene etter det andre 
av det de lovet oss: mudringsmetoder som 
skulle hindre spredning, nedføringsme-
toder som skulle sikre at alt la seg pent 

ned, tildekking først når 
alt hadde satt seg ordent-
lig – og så videre. så snart 
vedtaket var fattet, var 
løftene lite verdt.

stadig erfarer jeg at 
vi nesoddinger, enten vi 
er fastboende eller som-
mergjester, har et annet 
og dypere forhold til den 
fantastiske fjorden som 
omkranser halvøya vår. 
Vi ser den jo nesten hele 

tiden, og tusener av oss bruker den hver 
eneste dag. Fjorden er rett og slett en 
vesentlig del av vår lokale identitet. Vi vet 
at den må tas vare på.

Akkurat nå er det likevel viktigst at det 
gikk bra ved Fagerstrand. Vi kan puste ut 
og glede oss over lyset som snart snur, 
og se frem til enda en flott badesesong 
på Nesodden – uten annen olje enn den 
sololjen noen velger å påføre seg.

Og med det vil jeg ønske alle Velavisens 
lesere en riktig god jul!

Vennlig hilsen  
Christian H. Holm, ordfører 

ord fra ordføreren: 

MS «Crete Cement» – handle-
kraft, flaks og bare en liten 
time fra redaksjonslokalene

«det kan nok 
hende det  

var viktig at 
dette skjedde  

så nær den  
tabloide  

nesetipp.»
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med alle typer  
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Trenger du hjelp Til:
RegnskapsføRing, lønningsaRbeid, utfaktuReRing m.m.?

Autorisert regnskApsfører
medlem av naRf

Solveig B. hagen regnskap
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand

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

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

• Tertitt Prestegaard • Morten Magnus • Gunn Vottestad

&



er det noe ve-
lavisa blir glad 
for å få tilsendt, 
så er det lokale 

sanger! en slik har vi nå 
fått tilsendt fra solbakken 
vel. den ble diktet til foren-
ingens 60-årsfest for drøyt to 
år siden. 

Vi har tidligere trykket 
sanger fra flere vel. I velavis 
nummer 3/2006 ble den forelø-
pige samlingen gjengitt. det er 
sanger fra Torvvik, Bjørnemyr og 
solbergskogen – i tillegg til sanger 
til ære for hele kommunen. 

er du interessert i disse, kan du ta 
kontakt og få tilsendt bladet.

Ny sang!

Velforbundet har fått nye adres-
ser, melder sekretariatet ved 
Grethe Marie Belboe. 

den nye epostadresse 
er: kontakt@nesoddenvelforbund.no,  
mens ny postadresse er: Postboks �27, 
�45� NesOddTANGeN

Nye adresser

N
otiser

Savner du  
velavisen i din  

postkasse?
Ring Follo distribusjonsservice 
66 91 07 54 / 915 56 964

V i vil gjerne presentere noen av 
grunnsteinene i lokalsamfunnet 
og tar imot forslag på mennesker 

av den typen som alltid stiller opp for 
nærmiljøet. Har dere en sånn i din bebo-
erforening? en som på en eller annen 
måte tar et ekstraordinært ansvar for 
fellesskapet. Gi Velavisen et tips om 
vedkommende da vel! (nesodden.
velf@c2i.net eller 906 71 449) 

Etterlyst: Bygdas 
bærebjelker 
E?

I   Fellesvelets Avis nr. �, �988 (vårt ar-
kivs eneste nummer fra dette året) 
står ønsket om sterkere kommunalt 
engasjement i sentrum. I sin leder 

etterlyser dessuten forbundsleder Arne 
Grytte en diskusjon angående budsjettet, 
«men dette bør gjøres etter likhetsprin-
sippet, det vil si at byrdene blir likt for-
delt. La oss slippe å være administrativ 
salderingspost hver gang.» Berger vel har 
sendt inn en rapport. Formann er Hans 
Norvold, sekretær Nils-erik Hallberg og 
kasserer Pål rongved. de klager over at 
de ikke har hatt mulighet til å dekke ut-

Fellesvelets Avis 
for 20 år siden

gifter til veidekksmateriell, og forteller 
om sin korrespondanse med kommunens 
tekniske etat. den gjelder valg av trasé for 
framføringen av vann til Fjordvangen fra 
Hellvik. «styret prøvet å provosere frem 
rehabilitering av det eksisterende anlegg 
på Berger, men Fjordvangen blir prio-
ritert pga. eldresenteret. (...) Vellet har 
kontaktet kommunen for å få satt opp 
en bom ved innkjøringen til Hellvik bar-
nehage og Hakkespettlia (...) det er sendt 
brev til Johns Treider busselskap om å få 
alle avganger til å gå om Hellvik (...) Follo 
kjøtt- og næringsmiddelkontroll har  tatt 
vannprøver av bekken som renner ut ved 
bryggehuset, kontrollen viste brukbar 
kvalitet.» 

I tillegg klager beboerne i evenstuveien 
på motorsykkeltrafikk og på for stor 
hastighet. Fra dalbo meldes det om at 

man legger stor vekt på å holde medlem-
mene informert. «Årsmøtet påpekte at 
det var altfor mange som ikke overholdt 
fartsgrensene, skilt med ‹barn leker› ble 
foreslått oppsatt.» Leder av dalbo vel på 
dette tidspunktet er Gerd Hellum Ander-
sen, sekretær er Kåre s. Cammermeyer 
og kasserer elsa strøm. 

På Fjellstrand holder erik Moe i tøm-
mene, hjulpet av to sekretærer: Jorunn 
Andvord og steinar Garder, mens Birthe 
M. Holmsen styrer spakene på Fjord-
vangen assistert av Tor Lindstad og Leo 
Zagler. der har de gjort utbedringer på 
Flateby skogsvei og Lisa Maries vei og 
fått nytt lyspunkt i Mårbakken. dessu-
ten er det store postkassestativet i Fjord-
vangveien  blitt delt opp i seks mindre 
enheter. skirenn for barn og fest for 
voksne ble avholdt i februar.  
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Jeg ønsker  
Fellesvelets Avis’  

lesere god jul og godt nyttår!
Hilsen Hannibal

Stranden 1
Aker brygge, 0250 Oslo

Telefon 22 83 28 90

www.hannibal.no

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  ................................... 9–14

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

miljøvennlig maskinarbeid
e. samuelsen, 
lillerudveien 35, 1464 Fagerstrand
Tlf. 66 91 91 08 • Mobil 976 59 696
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Alværntoppen 
Sameie
48 medlemmer
leder: Helga S. 
Skånland 
tlf. 66 96 03 81

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: jan A. Olsen

Bergheim I sameie
Stiftet 1986
50 medlemmer
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
Fyller 40 år i år!

61 medlemmer
leder: Marianne 
Ellingstad
tlf. 936 34 139

Bjørnemyr vel
Stiftet 28.4.1972
58 medlemmer
leder: ingvild 
Falkenberg Udahl
tlf. 900 48 125

Bjørneskrenten vel
Stiftet april 1987
78 medlemmer
leder: Fredrik Gervad  
tlf. 66 91 14 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: Bjørn G. larsen 
tlf. 466 81 192

Dalbo vel
Stiftet 24.6.1928
Fyller 80 år i år!

85 medlemmer
leder: Kaare Skallerud  
tlf. 915 12 333

Ellingstadåsen vel
Stiftet 23.7.1944
56 medlemmer
leder: ida Grjotheim 
tlf. 944 00 504 

Fagerstrand vel
Stiftet 1.8.1918
Fyller 90 år i år!

118 medlemmer
leder: lars Saunes 
tlf. 22 44 40 21
www.fagerstrandvel.no

Fagerstrand/ 
Myklerud vel
Stiftet 12.3.1979
207 medlemmer
leder: john Wilson  
tlf. 66 91 90 67

Fjellstrand vel
Stiftet 5.6.1912
263 medlemmer
leder: Aase Regine 
Nordby  
tlf. 66 91 81 69
www.fjellstrand-vel.no

Fjordvangen vel
Stiftet 16.10.1923
Fyller 85 år i år!

124 medlemmer
leder: Kjell Grundvold
tlf. 66 91 44 20

Flaskebæks vel
Stiftet 3.9.1894
90 medlemmer
Ny leder: Truls 
Grønneberg
tlf. 66 91 13 17
www.flaskebekk.no

Hasle/Fundingrud
veien vel
Stiftet 1.1.1990
24 medlemmer
leder: Morten Anker-
Nilssen
tlf. 480 02 343

Hellvikskog vel
Stiftet 17.8.1920
151 medlemmer
leder: Bjørn Busk  
tlf. 986 30 196

Helvik vel
Stiftet 1.6.1912
134 medlemmer
leder: Kristian 
Trosdahl
tlf. 464 10 141
www.helvikvel.org

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

Nordstrand vel
Stiftet 5.7.1947
19 medlemmer
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: Bård Hauki 
tlf. 928 50 005 

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

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
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
Fyller 75 år i år!

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
68 medlemmer
Kontakt: Mohamed C. 
El Mourabit
tlf: 66 91 46 70 

Foreningenes kontaktinform
asjon

dette er noen av 
fordelene ved å  
være medlem 
i Nesodden 
Velforbund: 
• Ansvarsforsikring
• rimelig veidekks-

materiell 
• rabatt på strøsand-

kasser
• Gunstig ordning  

for oppfylling av 
strøsand

• Tegninger til  
lekestativ

• Hefte om lover og 
regler for private 
veier

• svært lønnsomt  
innkjøpssamarbeid

se www.velnett.no 
for mer informasjon.

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

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

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

Nesodden Velforbunds 36 medlemsforeninger 
representerer 3 �95 husstander på Nesodden
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Av Kari Arctander

Vi hadde en fin dugnad på 
Hellviktangen (bildene under). 
Ordføreren kom og innviet 
stabbursklokken. Han fikk 
skikkelig dreis på den etter 
hvert, men hadde flerer avta-
ler den dagen, så han måtte gå 
ganske raskt igjen. 

de rundt ti–femten frammøt-
te menneskene fikk gjort mye. 
Vi ryddet opp rundt hovedhu-
set, skar og sagde ned en del 
buskas både rundt husveg-
ger og ellers. Blomsterbed ble 
ryddet, spadd om og masse 

løk ble satt ned. det blir fint 
til våren!

en kjellerdør ble malt, likeså 
en kjellerlem. Og mange ute-
bord ble beiset blå. en god del 
av vinduene – ikke alle – ble 
malt. det var sent før vi var 
ferdige. da spanderte Bente 
Westergaard deilig risotto. 
det foregikk inne i koselige 
omgivelser med langbord og 
hvit duk. så var det gitarspill 
og sang av selvkomponerte 
ting av velmann Kay Irgens.

Kari Arctander er Nesodden 
Velforbunds representant i Stiftelsen 
Hellviktangen.

For tiden er det 
julemarked i 
annen etasje på 
Hellviktangen. 
Og om søndagene 
er det økologisk 
middag, bokkafé 
og fra tid til annen 
jazzkafé.

Stabbursklokka kom på plass
Hasle/fundingrudveien vel 
har sendt oss en rapport fra 
sin verden. de hadde årsmøte 
�7. november på eklund. der 
ble nytt styre for 2009 valgt: 
leder Morten Anker-Nilssen, 
kasserer Anita Fatnes og 
styremedlemmer Kirsten 
sæther, Jan rypdal, Jøril 
sivertsen og Astrid Hokholt. 

de skriver «ettersom det 
har vært ønskelig med konti-
nuitet i styret, er vi glade for 
å annonsere at samtlige sty-
remedlemmer stilte til gjen-
valg, til tross for at enkeltes 
periode var over. styret er 

Hasle på nett, og nytt

Alle tre foto: Benthe W
estergaard
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dalbo vel forteller fra sin 
virkelighet under tittelen 
«Ikke helt vinterdvale, hel-
digvis snur sola snart»: Vi 
har mange hytteboere, så litt 
stille kan det bli om vinte-
ren. I årenes løp er det også 
blitt en del fastboende, og de 
har selvsagt litt andre behov. 
Blant annet har det ført til 
økt trafikk og slitasje på vel-
veiene, et problem som vi 
sikkert deler med andre vel 
på Nesodden.

I høst har velet tatt et stort 
økonomisk løft og fått satt i 
stand veiene. den siste asfal-

ten ble lagt nå i november. 
Nå er det dalbo brygge og 
bryggehuset som «pent ber» 
om vedlikehold.

dalbo vel er så heldig å eie 
brygga, og det er vel et av de 
få autentiske bryggemiljøene 
som fortsatt står. det jobbes 
med å skaffe midler slik at 
brygge, bryggehus og også 
den lille badeplassen kan 
bevares slik det er nå, som 
et godt minne om hva som 
en gang var, og en koselig 
samlingsplass for framtidige 
generasjoner. dalbo vel har 
omtrent 85 medlemmer, og 

hver sommer drar vi inn – 
ved hjelp av hardt arbeidende 
ildsjeler – atskillige tusener 
kroner til velets arbeid, mid-
ler som kommer i tillegg til 
kontingent og ekstrabetalin-
ger for veibelastning utenom 
vanlig bruksslitasje.

I sommer var dalbo vel 
80 år, og vi feiret oss selv, 
som seg hør og bør. Nok en 
gruppe ildsjeler lagde en 
flott jubileumsfest for oss på  
sandvang.

ingrid Franck-Nielsen er sekretær i 
Dalbo vel.

ikke helt dvale på DalboHasle på nett, og nytt
dermed likt for 2009 som det 
har vært for 2008».

de forteller også om fakkel-
toget og julegrantenningen 
på eklund lørdag 6. desem-
ber, som du kan lese mer om 
på side �3.
 
I tillegg har altså velet fått 
ny nettside: www.hfvel.no!
Her kan du lese hva velet 
i Hasle/Fundingrudveien er 
opptatt av, og du kan se bil-
der fra foreningens mange 
aktiviteter. 

John Bevan og Elisabeth Aurlie avduker 
den store gaven fra Fundingrudveien vel

Under: Veivesenet lånte velvillig ut et av 
sine store 80-skilt, velet fikk det som gave 
for dagen.
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Jul og  
vinter i velet

send gjerne  
velavisen bilder  

og ord fra skirenn,  
juletrefester eller  

beboerforeningens 
andre arrangement!

     Papirinnsamling og ekstra sekker

I denne oversikten kan du selv se når det er henting av papir i din kommune.

Ekstra sekker kan kjøpes på vår internettside - www.folloren.no
Hvis du har mye restavfall, så kan du kjøpe ekstrasekker på internettsidene til 
Follo Ren. I nettbutikken kan du kjøpe ruller med ekstrasekker. Det er 5 sekker 
på hver rull. Prisen pr. rull er kr. 210, og dette sendes portofritt til din adresse. 

Nesodden kommune
Sett ut papiret innen kl. 17.00
- ikke hentet? ring 41 51 42 51

Januar   Februar  Mars   April   Mai   Juni   Juli  August  September  Oktober  November  Desember
27 24 31 28 26 16 -- 25 22 27 24 15

Ski kommune og Langhus
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Fra Fjellstrand vel har vi fått 
glimt (som dessverre ikke kom 
med i høstnummeret) fra den 
familievennlige bryggefesten. 
stikkord er band, dans, gril-
ling, vafler og moro for alle.

.

Bryggehygge på Fjellstrand Husk:
bestilling av sand 
må må skje innen 30. 
september. dette er  
absolutt siste frist. 

Velforbundet har fått 
ny postadresse. den 
er: Åsaveien 3, �450 
Nesoddtangen.

søknad om midler til vei-
lys/trafikksikringstil-
tak. Beløpet det kan søkes 
på er 50 prosent, og øverste 
grense er på kr �2.500,- pr. 
medlem/forening pr. år.
Søknad kan sendes på 
mail: nesodden.vel@c2i.net 
eller pr post  til Nesodden 
Velforbund, Mårbakken 38, 
1450 Nesoddtangen. 

Veidekksmateriell fra 
Franzefoss skal bestilles 
hos Torstein Bakmand tlf. 
66 9� 28 53 eller mobil 94 
2� 03 78. Franzefoss har 
gjort avtale med Torstein 
Bakmand om dette. 

Husk også:
• å melde fra til sekreta-

riatet om adresseforend-
ring. (Vi får mange aviser 
i retur.)

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

• å sende alle endringer i 
styrets sammensetning 
til sekretariatet slik at 
velavisen og Velforbundet 
har riktige navn.

spørsmål vedrørende søk-
nad om midler til veilys/
trafikksikringstiltak kan 
rettes til Knut Næsje på 
mail: knnaesje@online.no.

G
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Blomst & gavebutikken
Formidler til hele landet.

Alt i buketter, dekorasjoner og juledekorasjoner
Vi ønsker våre kunder god jul og godt nyttår!
Tlf. 66 96 00 81 • Drøbakvn. 18, 1454 Fagerstrand

�2
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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

e-post: post@tyreng.no

Vi HAr uTSTyr Til å STAke Og Spyle Og kAmerA Til TeTTe rør. 
inSTAllering AV renSeAnlegg Til VAnnVI INSTALLERER VANNMÅLER FOR DEG!!

MOB: 907 21 027 MAIL: RUNLAUR@ONLINE.NO

ALT I RØRLEGGERARBEIDE.
SMÅ OG STORE OPPDRAG.
VI INSTALLERER VANNMÅLER FOR DEG!!
MOB: 907 21 027 MAIL: RUNLAUR@ONLINE.NO

ALT I RØRLEGGERARBEIDE.
SMÅ OG STORE OPPDRAG.

(man–lør)

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

• Tertitt Prestegaard • Morten Magnus • Gunn Vottestad

Hos oss kan du LEIE det du trenger

07-23
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Nesoddtangen vel har eget 
orkester (bildet) under sitt 
arrangement rundt lysten-
ninga i juletreet. sammen 
med gløgg og pepperkaker og 

juletregang utgjør musikerne 
velårets sosiale høydepunkt. 
Blant musikerne er Kari Holøs 
Øverbye, Johnny Haukland,  
familien rudfoss/Haugland og 

Odd Harald Aaberg.
Velet betaler for øvrig 

energi � for å holde oppsyn 
med lysene – som henger 
oppe hele året.

jul og advent i velene

fjellstrand vel tenner 
hvert år sitt juletre foran 
Grendehuset samme dag som 
kommunen har sitt adventsar-
rangement – i år ble det 30. 

november. ellers hører juletre-
fest med til velets gamle tra-
disjoner. den foregår i januar. 
Bildet er fra forrige juls fest (5. 
januar 2007) og viser Josefine 

Pedersen og hennes lillebror 
Lukas som får pose av nissen. 
de siste årene har velet slått 
seg sammen med Pinsekirken 
om juletrefest-arrangementet. 

Hasle/fundingrudveien 
vel holder sitt fakkeltog 
og etterfølgende tenning 
av julegranen ved eklund 
grendehus lørdag 6. desem-
ber.
Tradisjonen tro går de i fak-
keltog fra Hasle-krysset til 
eklund, hvor julegrana ten-
nes klokka �7 og pepperka-
ker og gløgg/solbærtoddy 
serveres. Gang rundt jule-
granen blir det også.

dagen etter, søndag 7. 
desember, holdes den årli-
ge julebasaren på eklund. 
den arrangeres som vanlig 
av Jaer Ungdomsforening. 
Julenissen kommer, og det 
blir loddsalg med mange 
flotte premier, café og herlig 
førjulsstemning! det lover 
Anita Fatnes, som er leder 
i velet.

Foto: Jostein Bakke.



Nesoddens 
Holmenkollås?
På kommunens nordtupp preger eneboliger bomil
jøet. Befolkningen her kan glede seg over få utfor
dringer, gåavstand til brygga og til Tangen sen
trum. Men dugnadsånden trenger kanskje litt hjelp?

Av eva Jantunen  
og Ann-turi ford

en årlig tradisjon med julegranten-
ning, musikk, pepperkaker og gløgg før-
ste adventssøndagen (se mer på side 
�3) er en av få ting som samler folket 
i Nesoddtangen vel. Hornstranda er et 
annet møtepunkt. 

Nesoddens nordligste vel er ikke et 
utpreget sosialt og aktivt vel. Bare �9� 
av 300 husstander er medlemmer.

– Vi deler ut informasjon til alle 
hvert år, men det er vanskelig å nå 
fram. Tidligere var det flere aktiviteter 
,som fiskekonkurranse. Men folk slut-
tet å komme, forteller velets leder Kari 
Øverbye Holøs. I likhet med styrekollega 
Heidi Gaupseth har hun vokst opp her.

da velavisa og velforbundet kom på 
besøk, var styret i ferd med å legge invi-
tasjoner til julegrantenning og innkal-
ling til ekstraordinært årsmøte i folks 
postkasser. Grunnen til ekstramøtet er 
at beboere har søkt velets hjelp i en 
eiendomstvist. saken risikerer å komme 
i Høyesterett, og velet har nå innhen-
tet juridiske råd fra Norges Velforbund 
– slik medlemmer av Nesodden velfor-
bund har anledning til. (Årsmøtet skulle 
komme til å bestemme at velet ikke blir 
med i en eventuell rettssak.)

– trafikksikkerhet – ikke minst knyttet 
til hovedveien – er ellers vår største utfor-
dring, opplyser Holøs. Og det faktum at 
hverken pølser eller grilling kan lokke 
andre enn velet til den årlige dugnaden på 
kommunale Hornstranda. der deltar bare 
velstyret. Holøs selv hadde jobben med å 
stå ute i det �2 grader kalde vannet i to og 
en halv time for å rydde sjøbunnen.

Uten særlig egeninnsats kan altså bebo-
erne her likevel glede seg over en fin og 
velholdt strand. Bare velets omfattende 
korrespondanse med kommunen om nytt 
toalett har ikke avstedkommet særlige 

resultater. de tømmer det som står der nå, 
kommer med sand og henter søppelet.

Korrespondanse har det også vært om 
trær og trafikksikkerhet.

– For eksempel i Fiolveien ønsker vi 
fartsdump og skilting, opplyser Øyvind 
Braathen. Veiene i området er for det meste 
private, med unntak av edvard Jacobsens 
vei, Tangen terrasse og deler av Øvre 
Utsiksvei. Noe eget veilag har de ikke. 

Kontingenten på beskjedne 200 årlige 
kroner speiler velets aktivitet. Pengene 
går altså mye til trafikksikkerhet. de har 
kunnet finansiere en tredel av flere vei-
speil (pris 6000 kroner). resten betaler 
velforbundet og kommunen.

– ellers har vi betalt et rekkverk og skal 
snart få opp et nytt veispeil i Bergveien. 
Også går noen penger til juletretenninga, 
forklarer Øverbye Holøs.

– eier dere ingenting? vil velforbun-
dets eva Jantunen vite. Jo, velet eier en 
tomt med trær, benk og bord. 

Befolkningen i strøket er i alle aldre. 
det er også husene.

– Vi har de opprinnelige sommerbolige-
ne fra begynnelsen av århundet og boliger 
fra de fleste tiårene etter det. Også mange 
nybygg, forteller Holøs. Og i motsetning 
til boligbyggelagene oppe mot Tangen er 
her kun eneboliger.

en lekeplass har de også – som de deler 
med boligsameiene Tangen 2 og 4.

Midler til bedring søker de stadig: til et 
løft på Hornstranda hos dnBs fond. Til fot-
ballbane og subbus/sand i Furukollstubben 
hos kommunen. Veidekket som er der har 
beboerne betalt. Hos velforbundet søker 
de stønad til asfaltering av den delen av 
Furukollstubben som er kjørevei.

Hvorom alt er, kan nordboerne glede 
seg over desidert mest strandlinje av alle 
nesoddvel. et godt sted å bo.

– det er stille, fredelig og trygt her, 
bekrefter velfolkene.

Portrettet: N
esoddtangen vel
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Øverst, venstre: (f.v.) Styret i Nesoddtangen vel: 
Kari Øverbye Holøs, Heidi Gaupseth, Øyvind 
Braathen med Ina (8), Eva Jantunen og Johnny 
Haukland. De står på brua der Tangen terrasse 
krysser Edvard Jacobsens vei. Styret består i til-
legg av Martha Fyrand og Martin Stenberg. 

Over: Den mest brukte stranda i området er 
Hornstranda. Vårdugnaden her lokker imidlertid 
ikke så mange av nærmiljøets folk.

Rad to: Øyvind Braathen, Kari Øverbye Holøs  og 
Johnny Haukland står der idylliske Utsiktsveien 
når fram til Tangen brygge. Her har ikke folk 
lang vei til båten og byen.

Rad tre, venstre: Her i Furukollstubben vil vi 
gjerne ha hjelp fra kommunen slik at vi får asfalt 
hele veien ned.

Rad tre, midten: Fra brua i Tangen terrasse ser 
man ned på Edvard Jacobsens vei.

Rad tre, høyre: Kaldt var det under velfolkets 
lille guiderunde, men om sommeren lokker 
Hornstranda de badeglade. I bakgrunnen skim-
tes sandstranda. 

Nede, venstre: Sist sommer ble Hornstranda et 
stupebrett rikere. Velstyrets Johnny Haukland 
tester spensten.

Nede, høyre over: Øyvind Braathen blir gledelig 
overrasket når velets sandkasser allerede er fylt.

Nede, høyre under: Hornstranda byr også på 
toalettfasiliteter – som kommunen til velets skuf-
felse ikke vil ha noe anscar for.
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Moms?
Etter endringen i merver
diavgiftsloven (sommeren 
2001) fikk frivillige orga
nisasjoner økte kostnader. 
Nå skulle det nemlig beta
les moms på porto, regn
skap, revisjon, advokattje
nester og andre tjenester. 
Dette temaet ble tatt opp 
på Norges velforbunds 
nærmiljøkonferanse.

Penger å hente?
«Grasrotmidlene» fra Norsk Tippings spill kommer 1. 
mars 2009. Hele 500 millioner skal årlig deles ut til 
frivillige organisasjoner på lokalt nivå.

Men eventuelle mottakere må være registrert i det 
såkalte Frivillighetsregisteret, som har til hensikt å 
bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige 
organisasjoner og offentlige myndigheter. 

Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som 
driver frivillig virksomhet, kan registreres i 
Frivillighetsregisteret. Ingen har plikt til å registrere 
seg, men alle som fyller vilkårene har rett til å la seg 
registrere. Fra den 2. desember har frivillige lag og 
organisasjoner kunnet sende elektronisk registrering 
til Frivillighetsregisteret.

Utbetaling av midlene vil skje tre ganger i året, før
ste utbetaling blir 1. april 2009. 

Spørsmål om grasrotandelen kan rettes til Kultur 
og kirkedepartementet på epost jrb@kkd.dep.no eller 
telefonnummer 22 24 78 62.

Se mer på www.brreg.no/frivillighet/

jobbe i Norges 
Velforbund?
Norges Velforbund er inne i en hektisk utviklings
periode og søker etter informasjonsmedarbeider 
med redaktøransvar. Den som tilsettes, skal være 
med å bygge opp og utvikle organisasjonens infor
masjonsvirksomhet innen web, papirmedier og 
TVområdet. Hos oss får du mange interessante 
oppgaver, med ansvar for profilering, mediekon
takt, informasjonsberedskap, nettsted og med
lemsblad.

Søk miljø-
midler
Miljøvernministeren har 
flere tilskuddsordninger 
for 2009 innen områ
dene naturforvaltning, 
friluftsliv, kulturmin
nevern, forurensning og 
internasjonale miljøtil
tak. Bakgrunnen er et 
mål om å bedre miljøtil
standen i Norge. 
«Det er oppnådd mye i 
det nasjonale miljøvern
arbeidet, men vi står 
fortsatt overfor betyde
lige utfordringer,» skriver 
miljøvernministeren. 
«For å lykkes må myndig
hetene samarbeide med 

andre aktører. En 
bred medvirkning 
fra stat og kommu
ne, private virksom
heter, organisasjo
ner og enkeltmen
nesker må til om vi 
skal løse morgenda
gens miljøutfordrin
ger. For å stimulere 
til en slik medvirk
ning gir Miljøvern
departementet for
skjellige former for 
støtte og tilskudd. 
Det kan være tiltak 
som blir satt i verk 
av kommuner, orga
nisasjoner, private 
virksomheter og 
enkeltmennesker. 
Miljøverndepar
tementets til

skuddsordninger som er 
åpne for søknad alle disse 
– og i tillegg for fors
kningsorganisasjoner. 
Retningslinjer, søknads
frister, kriterier, råd og 
veiledning kan man få 
ved å kontakte fylkes
mannen og fylkeskom
munen. 
(Du finner fram til disse 
via velnett.no)

Fra og med i år skal 
dessuten søknader om 
tilskudd til vilttiltak og 
til forebygggende og kon
fliktdempende rovvilttil
tak fremmes i et nettba
sert søknadssystem i regi 
av Direktoratet for natur
forvaltning.
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Populær 
jushjelp
Norges Velforbunds 
juridiske medlemsser
vice brukes jevnt og 
trutt. Det er problem
stillinger omkring 

temaer som regule
ringsplaner, småhus
bebyggelse, vedlike
hold av private veier 
og velveier, offentlig
hetsloven, sameielov 
det spørres mest om. 
To tredeler av sakene 
ligger innenfor plan 
og bygningsloven. 

lage TV?
For et drøyt år siden ble 
Foreningen Frikanalen stiftet. 
Blant de 99 deltakende orga
nisasjonene finner vi Norges 
Velforbund. 

Dette er de frivillige orga
nisasjonenes egen TVkanal. 
Foreningen Frikanalen er en 
medlemsorganisasjon med 
sete i Oslo, hvor frivillige 
organisasjoner i Norge er med
lemmer. 

Prøvesendingene via RiksTV 
kanal 24 startet i midten av 
oktober. Dersom du ikke får 
programmene inn på TV kan 
du gå inn på frikanalen.tv og 
se dem på nett.

Prøvesendingene går sju 
dager i uka fra 15 til 17.30. 
Religiøse programmer har den 
første halvtimen, andre orga
nisasjoner har tiden fra 15.30 
til 17.00, mens kultur fyller 
den siste halvimen hver dag. 

Og hvordan din forening 
skal få TVprogrammer på 
lufta kan du lære mer om ved 
å sjekke www.frikanalen.no

Søk miljø-
midler
Miljøvernministeren har 
flere tilskuddsordninger 
for 2009 innen områ
dene naturforvaltning, 
friluftsliv, kulturmin
nevern, forurensning og 
internasjonale miljøtil
tak. Bakgrunnen er et 
mål om å bedre miljøtil
standen i Norge. 
«Det er oppnådd mye i 
det nasjonale miljøvern
arbeidet, men vi står 
fortsatt overfor betyde
lige utfordringer,» skriver 
miljøvernministeren. 
«For å lykkes må myndig
hetene samarbeide med 

andre aktører. En 
bred medvirkning 
fra stat og kommu
ne, private virksom
heter, organisasjo
ner og enkeltmen
nesker må til om vi 
skal løse morgenda
gens miljøutfordrin
ger. For å stimulere 
til en slik medvirk
ning gir Miljøvern
departementet for
skjellige former for 
støtte og tilskudd. 
Det kan være tiltak 
som blir satt i verk 
av kommuner, orga
nisasjoner, private 
virksomheter og 
enkeltmennesker. 
Miljøverndepar
tementets til

skuddsordninger som er 
åpne for søknad alle disse 
– og i tillegg for fors
kningsorganisasjoner. 
Retningslinjer, søknads
frister, kriterier, råd og 
veiledning kan man få 
ved å kontakte fylkes
mannen og fylkeskom
munen. 
(Du finner fram til disse 
via velnett.no)

Fra og med i år skal 
dessuten søknader om 
tilskudd til vilttiltak og 
til forebygggende og kon
fliktdempende rovvilttil
tak fremmes i et nettba
sert søknadssystem i regi 
av Direktoratet for natur
forvaltning.

Les mer om disse sakene på www.velnett.no
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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

Best pris  
raskest salg
Distriktets eldste og største eiendomsforetak

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

www.eiendomsformidling.no

Du skal ha glede av  
eiendomsmegleren din.

Blomsterveien 23, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 49 00

Bruk  
våre gode 

annonsører
hilsen 

Fellesvelets Avis
TeNK elsiKKerheT!
Trekk ut støpselet på elektrisk småapparater

Pass opp for tørrkoking
sjekk røykvarsleren  

Foreta en elsjekk

Vi øNsKer Våre KuNder 
eN GOd jul OG eT GOdT NyTT år

400 04 800!

Elinstallatør på Nesodden gjennom 90 år
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Blåbærstien 39 
F (Gnr 2, bnr 
1123, seksjon 
74) er solgt for 
kr 2.400.000 fra 
Thomas Storm og 
Maj-Britt Fjøsne 
til Maria Theres 
Helen Harries og 
Miles Steven Har-
ries (28.08.2008)

lyngåsveien 22 F 
(Gnr 4, bnr 282, 
seksjon 8) er solgt 
for kr 2.500.000 
fra Rødsten Eien-
dom as til ingvild 
Kristin larsen 
(29.08.2008)

Andel av Flateby 
skogsvei 23 (Gnr 
6, bnr 220) er 
overdradd for kr 
425.000 fra Anne 
Gunn Engen Due 
til Morten Due 
(02.09.2008)

Andel av Svingen 
27 (Gnr 25, bnr 
197) er overdradd 
fra inger Bendriss 
til Roy Egil Nor-
man, jan Martin 
Norman og Ellen 
Karen Kvalen 
(03.09.2008)

Andel av Svingen 
27 (Gnr 25, bnr 
197) er overdradd 
for kr 64.200 
fra jan Martin 
Norman til Ellen 
Karen Kvalen 
(03.09.2008)

Andel av Svin-
gen 27 (Gnr 
25, bnr 197) er 
overdradd for kr 
11.670 fra Roy 
Egil Norman til 
Ellen Karen Kvalen 
(03.09.2008)

Andel av Svingen 
27 (Gnr 25, bnr 
197) er overdradd 
for kr 175.000 fra 

Per-Erik Rolstad til 
Roy Egil Norman 
(03.09.2008)

Alvernlia 33 (Gnr 
30, bnr 230, seks-
jon 32) er solgt for 
kr 3.050.000 fra 
Nina Heffermehl 
til Tom lillelien og 
Anne lillejordet 
(03.09.2008)

Andel av Midtve-
ien 85 (Gnr 
28, bnr 196) er 
overdradd fra 
Trude Berggren 
til Roar Berggren 
(03.09.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Trysil kommune

Andel av Olavs vei 
109 (Gnr 2, bnr 
706) er overdradd 
fra Eva Marie 
Knap til Arne Otto 
Knap, jorunn 
Marie Knap Tveita 
og Eva Beate Knap 
(04.09.2008) 
Overdragelsen om-
fatter også andel 
av Gnr 2, bnr 835

Marikloppa 40 
(Gnr 29, bnr 
904) er solgt for 
kr 7.000.000 fra 
Hans-Christoph 
Wernersen til 
Marikloppa as 
(04.09.2008)

Hellvikveien 
178 (Gnr 5, bnr 
214) er solgt for 
kr 1.650.000 
fra Sissel Nilsen 
til Tom Harald 
Opperud Nilsen 
(04.09.2008)

Ringveien 79 (Gnr 
1, bnr 366) er solgt 
for kr 4.000.000 
fra Reidar Waal-
torp og Unni 
Waaltorp til Anne 
Karine Råmund-

dal Kippenes og 
Geir Kippenes 
(04.09.2008)

Kringsjåveien 4 
(Gnr 29, bnr 681) 
er overdradd fra 
Ragnhild Dan-
ielsen til ivar 
Arnulf Vambeseth, 
Gunn Vambe-
seth, Hallvar Saus 
og Kari Skjæret 
(04.09.2008)

Bergliveien 8 
(Gnr 9, bnr 107) 
er solgt for kr 
1.950.000 fra 
Morten Bjørnstad 
til Martin joannes 
Tioukalias og jon 
Martin larsen 
(05.09.2008)

Skoklefald terrasse 
19 B (Gnr 2, bnr 
1375, seksjon 
2) er solgt for kr 
2.200.000 fra Dag 
Uppheim og Silje 
Stokken Uppheim 
til Siv Thanke 
(08.09.2008)

Flaskekroken 2 A 
(Gnr 2, bnr 261, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 2.400.000 
fra Thorstein jør-
gen Sunde og Kjer-
sti Sunde Ulfwi 
til Marie Dahlby 
(10.09.2008)

Seljeveien 1 A (Gnr 
4, bnr 700) er solgt 
for kr 3.100.000 
fra Aud jorunn 
Prestegaard til 
Christine Schilling 
(10.09.2008)

linneaveien 12 
A (Gnr 2, bnr 
1025, seksjon 
56) er solgt for 
kr 2.550.000 fra 
Karin Therese 
Synnøv Sanne 
til Stian Dahl og 
Kerstin Becker 

(10.09.2008)

Andel av Sprove-
ien 199 (Gnr 
26, bnr 34) er 
overdradd for kr 
2.500.000 fra Tore 
jon Råmundal 
til Mona Nypan 
(10.09.2008)

Gnr 25, bnr 534, 
seksjon 1 er solgt 
for kr 2.590.000 
fra Elisabeth 
Erdal og Tor inge 
Erdal til lars Erik 
Granum og lillian 
Skånhaug Granum 
(11.09.2008)

Gnr 25, bnr 534, 
seksjon 2 er solgt 
for kr 2.590.000 
fra Elisabeth Erdal 
og Tor inge Erdal 
til Monica Haa-
land Bogdanoff 
og Kenneth 
Karlsen Grønstad 
(11.09.2008)

Solli vei 21 (Gnr 
25, bnr 63) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra Hans Antonsen 
til Hans  Pet-
ter Michaelsen 
(12.09.2008)

Bergveien 27 (Gnr 
4, bnr 225) er solgt 
for kr 8.000.000 
fra Karin Ore og 
jan Birger Ore til 
Kim Wæhle og 
Katerine Aanderaa 
(12.09.2008)

Munkerudstubben 
16 (Gnr 22, bnr 
41) er solgt for kr 
2.400.000 fra Tone 
Urianstad til Nina 
Birgitte østby 
(16.09.2008)

Gamle Alvernvei 
35 (Gnr 30, bnr 
439) er solgt for 
kr 9.000.000 fra 
Knut Sten Assjer 

til jane Merete 
Bjørnholt Page og 
Tor Andreas Bakke 
(16.09.2008)

Nøkkefaret 25 
(Gnr 2, bnr 1043) 
er solgt for kr 
3.700.000 fra Elis-
abeth Hartvig til 
øystein Netteberg 
og Eirin Netteberg 
(17.09.2008)

Nordre Sprovei 
48 (Gnr 26, bnr 
43) er overdradd 
fra Per Rummel-
hoff-Hansen til 
lisbeth Rum-
melhoff-Hansen, 
Kari Rummelhoff-
Hansen og jorun 
Margrete Rum-
melhoff-Hansen 
(18.09.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 
26, bnr 167 
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Ål kommune

Andel av Nordre 
Sprovei 48 (Gnr 
26, bnr 43) er 
overdradd fra 
jorun Margrete 
Rummelhoff-
Hansen til 

lisbeth Rum-
melhoff-Hansen 
og Kari Rum-
melhoff-Hansen 
(18.09.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 
26, bnr 167 
Overdragelsen 
omfatter også e.d. 
i Ål kommune

Blåbærstien 20 
H (Gnr 2, bnr 
1123, seksjon 
44) er solgt for kr 
2.700.000 fra øys-
tein Netteberg og 
Eirin Netteberg til 
Anne Grethe Moe 
(18.09.2008)

Birkeveien 28 (Gnr 
5, bnr 65) er solgt 
for kr 4.200.000 
fra Kirsti Elisa-
beth Aall til Knut 
Brede Rostad og 
Kari Hesthamar 
(19.09.2008)

Trollkleiva 29 (Gnr 
2, bnr 308) er solgt 
for kr 4.250.000 
fra Peter Dick Van 
Den Berg og iben 
Schier Van Den 
Berg til johan 
Fredrik Monrad og 
lisbeth Brunstad 

Eiendom
soverdragelser

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er 
fra Norsk eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på 
vegne av Justisdepartementet og statens kartverk. Informasjonen er 
ordnet i kronologisk rekkefølge.
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Gårdsnumre  
på Nesodden

§]

1 Berger
2 Skoklefald
3 ildjernet
4 Nesoddtangen
5 Hellvik
6 Flateby
7 Solberg
8 Sørby
9 Røer
10 løes
11 Preste-

gården
12 Ruud
13 loftu
14 Grøstad
15 Krange
16 Hasle
17 Kuås
18 Hokholt
19 Fundingrud
20 Svestad
21 Klufta
22 Munkerud
23 Myklerud
24 Agnor
25 Spro

26 Rud – store
27 Gjøfjell
28 Granerud
29 Fjell
30 To
31 Sandaker
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Det fi nnes mange 
gode grunner til at 
vi har de mest lojale 
strømkundene!
(Norsk kundebarometer 2006)

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

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

Vi sender den gode energien rundt

NESODDENTorghandel
FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner

sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter 

anleggsgartner
juletær, julenek

og masse hyggelig
vinterpynt for

både ute- og innebruk 
mineralvann, øl

bjerk- og blandingsved
utkjøring av blomster og ved

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 9.30–17 • TORSDAG 9.30–19

FREDAG 9.30-17 • LØRDAG 09–15
Utvidet åpningstid i desember, 

med bl.a. søndagsåpent frem til jul

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

Annonsér i 
velavisen

du når hele Nesodden,  
og mere til, gjennom 

Fellesvelets Avis. 

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

kvartside � 300 kr, �/8 side – 800 kr
rimelige årsavtaler. Tillegg for farger.
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(19.09.2008) 
Salget omfatter 
også Gnr 2, bnr 
352

Enerhøgdveien 
27 (Gnr 6, bnr 
144) er solgt for 
kr 3.910.000 fra 
Mette Kjersti Rybø 
til Marianne jør-
stad og Maria Tog-
ba (19.09.2008)

Solstadveien 1 
(Gnr 30, bnr 271) 
er solgt for kr 
4.000.000 fra Gry 
Martens Meyer 
Svae og Roger 
Sollied johansen 
til Marit Berntzen 
lammetun og 
Håkon lammetun 
(22.09.2008)

Kvartsveien 38 
(Gnr 27, bnr 
290) er solgt for 
kr 3.300.000 fra 
Tor-Erik Solli til 
Baard Paulsen og 
Elisabeth Brandt 
(22.09.2008)

Gnr 8, bnr 30 er 
overdradd for kr 
400.000 fra Mona 
Svenneby og 
Alexander Krohg 
Plur til Slawoomir 
Piotr Stankie-
wicz og Melanie 
Salgado Svenneby 
(23.09.2008)

Fundingrudveien 
100 (Gnr 17, bnr 
4) er solgt for kr 
3.150.000 fra 
jacob Børre jacob-
sen til jostein 
Bernhard jacobsen 
(25.09.2008) 
Salget omfatter 
også Gnr 17, bnr 
12 
Salget omfatter 
også Gnr 18, bnr 4 
Salget omfatter 
også Gnr 18, bnr 9

Fjordvangveien 
22 (Gnr 1, bnr 
66) er solgt for 
kr 3.000.000 fra 
Perlen Eiendom as 
til Ann-Christin 
Petersen og Frode 

Erling Nordenhaug 
(25.09.2008)

Gnr 22, bnr 46, 
seksjon 1 er solgt 
for kr 2.915.072 
fra Oddvar Hjelvik 
og johannes 
Sjøflot til Mun-
kerudstubben 2 as 
(25.09.2008) 
Salget omfatter 
også Gnr 22, bnr 
46, seksjon 2 
Salget omfatter 
også Gnr 22, bnr 
46, seksjon 3

Gnr 22, bnr 46, 
seksjon 4 er solgt 
for kr 4.375.000 
fra Oddvar Hjelvik 
og johannes 
Sjøflot til Pro 
Shop Holding as 
(25.09.2008)

Reineveien 26 (Gnr 
25, bnr 403) er 
overdradd fra Her-
bjørn inge Skom-
søy til Kari Skom-
søy (25.09.2008)

Dalboveien 10 (Gnr 
28, bnr 97) er solgt 
for kr 2.200.000 fra 
Wenche Elisabeth 
Håtun til Dan-
iel Erik Sæther 
og Åse Sæther 
(01.10.2008) 
Salget omfatter 
også Gnr 28, bnr 98

Marikloppa 42 
A (Gnr 29, bnr 
913) er solgt for 
kr 9.000.000 
fra Yvette Maria 
Rosasco, Wenche 
Margareta Finstad 
og Frøydis Yvonne 
Rosasco Olsen 
til Marikloppa as 
(01.10.2008)

Faret 8 (Gnr 2, 
bnr 1068, seksjon 
107) er solgt for 
kr 1.774.000 fra 
Kristin Melby 
Thorbjørnsen og 
Petter Garder til 
Håvard Hafskjold 
(01.10.2008)

øvre Solåsen 1 
(Gnr 1, bnr 302) 

er solgt for kr 
3.750.000 fra 
Robert Rydland til 
Sune ingeberg og 
Benedikte Bølling 
(02.10.2008)

Skoklefald terrasse 
33 (Gnr 2, bnr 
1295) er solgt for 
kr 3.800.000 fra 
Vidar Kveldsvik og 
Tori Mauseth til 
Eirik Bjørnset og 
Annika Nordlund 
(02.10.2008)

Fjordvangveien 80 
C (Gnr 6, bnr 24, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 1.600.000 
fra Kjell Grundvold 
til Annica Elsa 
Marita johansson 
(03.10.2008)

Andel av Eysteins 
vei 3 C (Gnr 2, bnr 
569, seksjon 3) 
er overdradd fra 
Cathrine Anastasia 
Monrad Myhre 
Sæbø til Anders 
Mikal Andersen 
(03.10.2008)

Vestveien 7 (Gnr 
4, bnr 211, seksjon 
42) er solgt for 
kr 1.650.000 fra 
Trude Smørsgård 
og Trine Smørsgård 
til Marius Skancke 
Walle (03.10.2008)

Snarveien 7 (Gnr 
25, bnr 283, 
seksjon 3) er solgt 
for kr 2.350.000 
fra Svendsen 
johan E as til 
Marianne Hagen 
(06.10.2008)

Oksval terrasse 
30 B (Gnr 2, bnr 
1068, seksjon 
88) er solgt for 
kr 3.150.000 fra 
Annika Nordlund 
og Eirik Bjørnset 
til ivan Gunders-
borg lauridsen 
(06.10.2008)

Gnr 10, bnr 128 
er solgt for kr 
25.000 fra øistein 
Granerud til 

øivind Bjerkelund 
(07.10.2008)

Myråsveien 19 
(Gnr 27, bnr 
287) er solgt for 
kr 2.650.000 fra 
Geir Kristiansen 
til Åse Hasvold og 
Odd Arne Solberg 
(07.10.2008)

Bekkeblomveien 
21 (Gnr 4, bnr 
519) er solgt for kr 
2.850.000 fra Siv 
Thanke og Geir in-
gar Thanke til Ellen 
Knutsen og Trond 
Anders Skogli 
(08.10.2008)

Blåbærstien 37 
C (Gnr 2, bnr 
1123, seksjon 72) 
er overdradd for 
kr 1.520.000 fra 
Senad Selvic til 
Natascha jorde 
(09.10.2008)

Andel av Solveien 
1 (Gnr 9, bnr 127) 
er overdradd fra 
ingeborg Marie 
Karlsen til Odd 
William Askim og 
Anne Marit Barber 
(09.10.2008)

Andel av Solveien 
1 (Gnr 9, bnr 127) 
er overdradd fra 
Gunnar Torbjørn 
Karlsen til Odd 
William Askim og 
Anne Marit Barber 
(09.10.2008)

Andel av Solve-
ien 1 (Gnr 9, bnr 
127) er solgt for 
kr 195.000 fra 
Anne Marit Barber 
og Anne Marit 
Barber til Odd 
William Askim 
(09.10.2008)

løeshagaveien 
30 (Gnr 10, bnr 
84) er solgt for 
kr 2.950.000 fra 
Benedikte Bølling 
og Sune ingeberg 
til Morten Qve-
nild og Rønnaug 
Moen Dahlviken 
(10.10.2008)

Andel av Bjørnelia 
35 B (Gnr 30, bnr 
340, seksjon 1) 
er overdradd fra 
Per Slinde til Tove 
Mogstad Slinde 
(13.10.2008)

Gnr 5, bnr 59, sek-
sjon 1 er solgt for 
kr 4.750.000 fra 
Solåsen Panorama 
as til Vidar Kvelds-
vik og Tori Mau-
seth (14.10.2008)

Gnr 5, bnr 59, sek-
sjon 6 er solgt for 
kr 4.550.000 fra 
Solåsen Panorama 
as til lise Zim-
mer Brodahl og 
Steinar Hundevadt 
(14.10.2008)

Gnr 5, bnr 59, 
seksjon 5 er solgt 
for kr 4.590.000 
fra Solåsen 
Panorama as til 
Gorm Pedersen 
Fossum og Solveig 
lidtveit Fossum 
(14.10.2008)

Andel av Hellvikve-
ien 91 (Gnr 1, bnr 
693) er overdradd 
for kr 600.000 fra 
Tor Støve til Harald 
lindebrekke 
(14.10.2008)

Birkeveien 16 A 
(Gnr 5, bnr 282) 
er solgt for kr 
1.200.000 fra Per 
johan østerberg 
til Frode Barkved 
og Marianne Tvedt 
(16.10.2008)

Andel av Bly-
lagveien 131 (Gnr 
15, bnr 102) er 
overdradd fra Erna 
Margareth Gareid 
til Odd Gareid og 
Mette landen 
(16.10.2008)

Andel av Fager-
strandbakken 29 
(Gnr 25, bnr 365) 
er overdradd for 
kr 940.500 fra 
Oddbjørg Ragn-
hild Rønnekleiv 
til Anne Kristine 

Vågslid Hagen 
(16.10.2008)

Andel av Myråsve-
ien 33 (Gnr 27, bnr 
31) er overdradd 
for kr 1.600.000 
fra Marthe Olsberg 
til Christopher 
Nash (17.10.2008)

Harekroken 12 
(Gnr 5, bnr 122) er 
overdradd fra Kari 
Rødsten til Karin 
Dobelis, leif Rød-
sten og Svein Rød-
sten (17.10.2008)

Harekroken 12 
(Gnr 5, bnr 122) 
er solgt for kr 
2.200.000 fra 
Karin Dobelis, leif 
Rødsten og Svein 
Rødsten til Atle 
Thomas Austad og 
Pia Kerstin Mittet 
(17.10.2008)

Gnr 5, bnr 378 
er solgt for kr 
1.250.000 fra 
Kirsti Elisabeth 
Aall til Beate Fyen 
Fredriksen og Ole 
jørgen Kolstad 
(17.10.2008)

Eventyrveien 1 
(Gnr 2, bnr 430) 
er overdradd fra 
øivind Åmli til 
Marianne Åmli og 
jon øivind Åmli 
(21.10.2008)

Eventyrveien 1 
(Gnr 2, bnr 430) 
er solgt for kr 
5.300.000 fra 
Marianne Åmli og 
jon øivind Åmli til 
Anne-Kari Clasen 
og Per Havikbotn 
(21.10.2008)

Gnr 2, bnr 532 
er overdradd fra 
Per Slinde til Tove 
Mogstad Slinde 
(21.10.2008)

Olavs vei 104 (Gnr 
2, bnr 579) er solgt 
for kr 3.550.000 
fra Målfrid Alvilde 
jacobsen til Ole 
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Bali rund, 
bord med 4 stoler 

Før kr 9.900,-

Nå kr 5.900,-

Comfort,
bord og 4 stoler
med puter 
Før kr 19296,-
Nå kr 9.900,-

Vienna Gap,
bord med 4 stoler
med puter
Før kr 3.490,-
Nå kr 2.190,-

Lord gruppe,
Før kr 9.900,- 
Nå kr 5.900,-

Cavallion Venezia,
uttrekksbord i alu/glass 

med 4 stoler, 
finnes i 2 frg. og 2 str.

Fra kr 3.490,-

Klama, uttrekks-
bord i alu/teak

med 4 stoler,
finnes i 4 frg. og 3 str.

Fra kr 4.900,-

SALGSALG SALGSALG SALGSALG

Alle puter

1/2 pris
Alle solsenger

÷30%
Alle utendørs 

utstillinger
selges ut til

1/2 pris

HOS OSS Får du AlT 
diTT HJerTe begJærer

Vi har akkurat de møblene du ser etter, service, fagkunnskap – og gratis parkering
Velkommen til en hyggelig møbelprat.
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Eiendom
soverdragelser

Herman Søn-
sterud og Catrin 
Hagén Sønsterud 
(21.10.2008)

Kavringstrandve-
ien 28 (Gnr 2, bnr 
614) er solgt for kr 
1.585.000 fra Åse 
Sommer og leif 
Sommer til Solveig 
Sommer Holm 
og Eva Sommer 
(22.10.2008)

Kvistemyrveien 
22 (Gnr 28, bnr 
230) er solgt for 
kr 2.650.000 fra 
linda Birgitte 
Prøven Somerling 
til Marthe Olsberg 
(22.10.2008) 

Salget omfatter også  
Gnr 28, Bnr 126

Fjellveien 41 (Gnr 
29, bnr 732) er 
overdradd fra 
Ronald Raaberg til 
Gerd Solveig Deich-
mann Raaberg 
(23.10.2008)

Fjellveien 41 (Gnr 
29, bnr 732) er 
overdradd fra Gerd 
Solveig Deichmann 
Raaberg til Terje 
Deichmann Raa-
berg (23.10.2008)

Andel av Movei 8 
(Gnr 29, bnr 300) 
er overdradd for 
kr 1.250.000 fra 

Teresa C Chan til 
Kyrre Sommerstad 
(27.10.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 
29, bnr 462 
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 
29, bnr 588

Gnr 10, bnr 127 
er solgt for kr 
25.000 fra øistein 
Granerud til 
Oddvar Bjerkelund 
(27.10.2008)

Asgerds vei 39 
(Gnr 6, bnr 270) 
er solgt for kr 
3.350.000 fra Mar-
tha Sue Snodgrass 
og jeffrey Taylor 

Checkel til Annette 
Grimsgaard og 
Thomas Wil-
liam Grimsgaard 
(28.10.2008)

Fagerveien 38 (Gnr 
24, bnr 81) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra Bjørg Kjøsen 
til linn Kjøsen og 
Knut Arne Borgan 
(28.10.2008)

Gnr 31, bnr 10 
er overdradd for 
kr 1.750.000 
fra Skutle as til 
lande Holding as 
(28.10.2008) 
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 
31, bnr 22

Gnr 2, bnr 340 er 
overdradd for kr 
250.000 fra Skutle 
as til lande Hold-
ing as (28.10.2008)

Bjerkerudveien 
63 (Gnr 10, bnr 
80) er solgt for 
kr 3.600.000 fra 
Gudrun Elisabeth 
Gundersen og 
luciano Gieseppe 
Marsi til Roger 
Dammyr og Anita 
Ranveig Fager-
tun Dammyr 
(28.10.2008)

f

Nesodden Velforbund og 
Fellesvelets Avis ønsker alle lesere 

og medlemmer en riktig god jul  
og et godt nytt år!
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returadresse: 
Nesodden Velforbund
Mårbakken 38
1450 Nesoddtangen

H
istorien bak

Med sine 116 år er Jaer 
Ungdomsforening kommu
nens eldste fortsatt eksis
terende forening.

Av trond folckersahm

det var John Gjefsen som 24. april 
�892 stiftet det som den gangen het 
Jaer og Berger Ungdomsforening.

29 personer tegnet seg for medlem-
skap på stiftelsesmøtet, og etter valg av 
styre ble foreningens formål nedfelt.

”På Guds ords og den Lutherske bekjen-
nelses grund aa fremme sund kristelig 
og borgelig opplysning, dannelse og sant 
kameratskap blant medlemmene”, het 
det i formålsparagrafen.

I 1898–99 lå driften nede. samtidig 
ble Berger sløyfet, og foreningen 
framsto som Jaer Ungdomsforening. 
Medlemstallet vokste raskt, og skolestua 
på Jaer som ble brukt til møtelokale ble 
for liten.

dette førte til at foreningen startet 
med å planlegge et eget hus i grenda.

I �908 kjøpte de en tomt fra søndre 
Grøstad, og i �9�0–�� ble bygget reist. 
det vi i dag kjenner som eklund.

�7. mai �9�� ble den nye bygningen 
innviet med brask og bram.

Aktiviteten på eklund var stor. de ga 
ut egen avis med den dekkende tittelen 
Allehånde.

det ble også oppført en rekke teater-
stykker og amatørrevyer. en av driv-
kreftene i dette arbeidet var skuespiller 

Karl Pedersen som bodde i Blylaget. 
Også hans sønn Willy Pedersen var en 
viktig mann for driften av ungdomsfo-
reningen.

Mange av de eldre medlemmene hus-
ker også de ukentlige kinoforestillingene 
på eklund. det var en bygdekino av beste 
sort. Allerede i �937 kjøpte foreningen 
sitt første filmapparat. sammen  med  
teatervirksomheten var kinodriften en 
bærebjelke i virksomheten.

I dag er Jaer Ungdomsforening fortsatt 
i full drift. det er ungdomsklubb og en 
lang rekke andre aktiviteter på eklund. 
Utleievirksomheten er også stor. Mange 
ønsker å legge sine merkedager til dette 
historiske bygget.

Ungdomsforeningen er i tillegg en av 
drivkreftene bak det årlige Jaer Mart’n.

Historien bak ...

jaer ungdomsforening

Nr 4 
des.
2008

Eklund har vært Jaer Ungdomsforenings 
forsamlingslokale siden 17. mai 1911.

Foto: Trond Folckersahm




