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Vi ønsker
alle en riktig

god jul!

Gi Grasrotandelen din til Nesodden Velforbund til jul og du hjelper oss å gi 
barn og unge på Nesodden muligheten til å få gøyale

og trygge leker på lekeplasser og til andre fritidsaktiviteter.
Les mer om dette på side 4 og 5.

Barna på Nesodden sier ikke nei takk til flere lekestativer som de kan turne i! :-)
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Fra N
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LOKALDEMOKRATIET
I PRAKSIS

FORSIDEN
Gi Grasrotandelen din til 
Nesodden Velforbund!
Les mer om hvordan du 
gjør dette på side 4!
Vårt organisasjonsnr. er
970 994 912.

LEDER:
Jon Martin Larsen

jonmartinlarsen@gmail.com
tlf. 90770437

Ellingstadåsen Vel

NESTLEDER:
Knut Næsje

knnaesje@online.no
tlf.  90153369

Ursvik Vel

Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095

Hellvikskog vel

Martin Tioukalias
tikalis@hotmail.com

tlf.   93819181
Ellingstadåsen Vel

SEKRETÆRIAT:
Nesodden Velforbund

Postboks 127
1451 Nesoddtangen

kontakt@
nesoddenvelforbund.no

Bankgiro: 1720 07 06781

STYRET I NESODDEN VELFORBUND 2009-2010

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

byggemeldingene følger reguleringsplanen for området.
Alle medlemmer er forsikret i tilfelle skade under dugnad.

Andre goder er juridisk ekspertise, spesialkompetanse på miljøom-
råder (radon, bevaring av artsmangfold m.m.) og økonomisk støtte 

til veisikring og veilys. Velforbundet jobber hele tiden med nye 
tilbud og tar gjerne imot innspill fra de lokale foreningene.

STYREMEDLEMMER:
Vigdis Bryn

vigdis.bryn@su.hio.no
tlf. 93487753
Solbakken Vel

Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com

tlf. 92292266
Sjøstrand 

Vel

Hans Petter Knudsen
s.knudsen@smartcall.no

tlf. 97082384
Hellvik Vel
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Har du noe å bidra med, så send e-mail til 

kontakt@nesoddenvelforbund.no

Det er på lokalt nivå, dvs. i kom-
munen, at innbyggerne har best 
kunnskaper om de politiske sak-
ene, det er der de har størst anledn-
ing til å delta, og det er også på 
lokalt plan at virkningene av poli-
tiske vedtak er følbare for de fleste

Vi snakker nå om lokalt selvstyre 
og dette er avhengig av at inn-
byggerne og de foreninger som er 
representanter for innbyggerne, 
har gode muligheter til å påvirke 
den politikken som blir ført i kom-
munen. Nesodden velforbund med 
sine 36 medlemmer representer-
er brorparten av innbyggerne på 
Nesodden. 

sekvenser ble skissert i den grad 
det var mulig å ha oversikt.

Planen hadde en opprinnelig 
høringsfrist som var midt i ferieti-
den. Den ble etter oppfordring ut-
satt til 11. september, et første godt 
eksempel på en lydhør kommune. 

Nesodden velforbund engasjerte 
seg i diskusjonen, og innkalte de 
samme berørte vel til et møte 5. 
august. Ikke alle var kommet like 
langt i informasjon til sine med-
lemmer, men det var enighet om at 
det mest framtidsrettede ikke var 
kommunens tanker om separate 
løsninger på stedet, men at flest 

Vi har i dette året på Nesodden 
vært vitne til et strålende eksem-
pel på hvordan lokaldemokratiet 
fungerer.  Kommunen har laget 
en ”Hovedplan for drikkevann og 
vannmiljø i Nesodden kommune” 
som griper inn i hverdagen for de 
fleste av oss. Noen ville bli mer 
påvirket enn andre. Det er de som 
er bosatt i de områdene som i dag 
ikke har offentlig vann og avløp, 
og som heller ikke var ment å bli 
innlemmet i dette.   

I juni innkalte kommunen alle disse 
til orienteringsmøter hvor planen 
ble lagt fram og eventuelle kon-
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mulig ble knyttet opp mot det kom-
munale anlegget. 

Alle ble oppfordret til å komme 
med uttalelser på høringen, både 
fra vellene selv og ikke minst at 
beboerne selv sa hva de mente. Det 
er dette lokaldemokratiet dreier seg 
om 

Nesodden velforbund sendte sitt 
bidrag til høringen, og vi var i godt 
selskap. Det kom ca 60 uttalelser 
fra vel og privatpersoner.

29. oktober var planen til behan-
dling i Kommunestyret. Rådman-
nens anbefalinger og forslag til 
endringer viste med all mulig tyde-
lighet at beboernes ønsker var blitt 
lagt merke til og tatt til følge. De 
ble også vedtatt.

Nesodden kommune har vist seg å 
være åpen og mottakelig for me-
ninger fra innbyggerne, og disse er 
blitt omsatt i politiske vedtak. 

Så tilbake til lokaldemokratiet. En 
betingelse for virkeliggjørelsen av 
dette, er om kommunen har han-
dlingsrom, handlekraft og kontroll 
over sine ressurser, slik at den kan 
realisere de politiske mål politik-
erne har vedtatt.

Og det er ingenting som tyder på 
at ikke dette skal skje. Kommunens 
representant har uttalt følgende : 
Når det gjelder detaljplaner, vil 
de utarbeides i samarbeid med in-
nbyggerne i området det gjelder. I 
praksis har vi tenkt at kommunen 
utarbeider forslag til plan, som vil 
være grunnlaget for videre diskus-
jon. Det vil da kalles sammen til 
møte mellom kommunen og rep-
resentanter for området. Planen 
gjennomgår eventuelle justeringer, 
og legges ut til høring lokalt i om-
rådet. Alle innbyggere skal dermed 
få mulighet til å komme med 

synspunkter og forslag. Etter ytter-
ligere justeringer, vil planen sendes 
til politisk behandling. 
Vi håper på denne måten å få en 
god detaljplan, som kan ivareta 
både det faglige aspektet og inn-
byggernes ønsker f.eks. i forhold 
til områdets særpreg. 

Vi gleder oss til den videre fram-
driften!

Knut Næsje
Nestleder i Nesodden Velforbund.

OBS                OBS

Savner du
velavisen i din

postkasse?

Ring Follo
distribusjonsservice

66 91 07 54 / 915 56 964

OBS! Medlemmer som ikke bor 
fast på Nesodden og som ønsker å 
få velavisen tilsendt 
i posten til din faste 
adresse - LES HER!

Våre medlemslister 
trenger oppdater-
ing! Vi opplever ofte 
at folk klager fordi 
de ikke får avisen i 
posten, at vi får avis-
en i retur pga. ukjent 
adresse, at mottaker 
har flyttet og glemt 
å oppdatere oss med 
adressen sin, mottakere av avis-
en har ikke lengre tilknytning til 
Nesodden fordi de har solgt hytten 
eller boligen sin... osv, osv...
Så nå rensker vi skikkelig opp i 
adresselistene våre! Vi har sendt ut 
brev til alle medlems-velene våre 
og bedt dem om å sende oss opp-
daterte medlemslister, og vi ber 
dem spesielt sørge for å gi oss en 
oppdatert liste over medlemmer 
som har adresse utenfor Nesodden. 
Vi har foreløpig KUN fått svar fra 
følgende medlemmer: Dalbo Vel, 
Fagerstrand Vel, Svestad Vel, Urs-
vik Vel og Hasle/Fundingsrudveien 
Vel.
Hvis ditt vel ikke er blant disse, 
oppfordrer vi deg til å ta kontakt 

med dem og be dem sende oss opp-
daterte lister!
Fom. nr 1/10, vil vi slette alle uten-
bygds-listene våre og kun sende 
ut avisen til de som står på listene 
vi får fra velene. Det betyr at hvis 
du bor utenfor Nesodden, men har 
krav på å motta avisen vår i posten, 
fordi du enten har sommerbolig 
eller hytte på Nesodden, eller eier 
en bolig som du selv ikke bor i, et-
ter nyttår plutselig avisen i posten, 
må du ta kontakt med velet ditt 
og be dem bekrefte til oss at du er 
medlem i velet.

Vær oppmerksom på at vi pga. 
innsparinger, kun sender de to 
vinterutgavene til utenbygds 

medlemmer i posten.

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

Noe på gang som 
dere kan dele med 
vel-avisen?

Takk til dere mange som ofte send-
er nytt fra vel og foreninger. Vi vil 
gjerne ha mer slikt stoff! Vi prøver 
å kontakte forenings-lederne via e-
post før hver utgivelse av velavis-
en. Si ifra dersom dere ikke mottar 
e-post! I de tilfellene der leder ikke 
har, kan vi kanskje bruke e-posten 
til en annen i styret?
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Grasrotandelen
til Nesoddens barn og unge

Julegaven til Nesoddens barn er Grasrotandelen til Nesodden Velforbund.
Med din støtte vil Nesoddens barn og unge

få muligheten til å få leker og annet aktivitets-utstyr.

- Vi ser at det er et behov for en 
“lekekasse” som kan dele ut støtte 
til velforeninger som mangler leker 
og utstyr til barn på Nesodden.
Velforbundet var tidlig ute med 
å registrere seg som mottaker av 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping, 
og Velforbundets styret har bestemt 
å bruke midlene fra denne andelen 
til å gi tilbake til barna, sier Velfor-
bundsleder Jon Martin Larsen.
Ikke minst har velforeninger skre-
vet om dette behovet i sine innspill 
til Velforbundet i forkant av led-
erens møte med ordføreren og for-
mannskapet i Nesodden kommune.
Initiativtaker er Velforbundets sty-
remedlem Martin Tioukalias som 
sier at selv et lite bidrag kan utløse 
mye glede:
- Det er snakk om penger til en 
fotball, en huske eller sandkasse. 
Dette har vi nå alle muligheter til 
å oppfylle med Grasrotandelen, og 
får vi inn mye penger kan vi strekke 
oss langt i forhold til Nesoddens 
barn og unge som trenger ustyr til 
å drive sine fritidsaktiviteter, sier 
Tioukalias.

Muligheter i år
- Det er svært trist at barn og unge 
skal stå uten leker og uten leke-
plasser, sier velforbundslederen. 
- Vi vet også at mange har hatt fine 
leker og lekeutstyr, men disse er 
ødelagt eller slitt ut. Med velmed-
lemmene og andres støtte kan vi få 
delt ut fra lekekassen innen neste 
jul, sier Larsen.
Men velforbundslederen holder  

Barna på Berger har fått nye lekestativ,
nå vil Nesodden velforbund hjelpe velforeninger med lekekasse.
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julegavesekken bittelitt åpen for
muligheten til å dele ut penger 
allerede i forbindelse med årets jul.
- Dersom du velger å gi din gras-
rotandel til Nesodden Velforbund 
før utgangen av 2009 kan vi kan-
skje klare å samle inn nok penger 
til de første gavene. I 2009 har 
Grasrotandelen nemlig tilbakevirk-
ende kraft. Dette betyr at Nesod-
den vil motta 5 prosent av alt det 
en grasrotgiver har spilt for i hele 
2009, uansett når en giver bestem-
mer seg for å registrere seg som 
giver til Velforbundet, sier Larsen.
- Derfor vil jeg oppfordre alle til å 
ta med seg organisasjonsnummeret 
vårt 970994912 til tippekommis-
jonæren eller registrere seg som 
giver til Nesodden Velforbund på 
annen måte, sier lederen som un-
derstreker at pengene ikke går av 
en eventuell gevinst eller innebær-
er merutgifter.
- Norsk Tipping har bestemt at man 
kan velge selv hvem man vil gi 5 
prosent av spillinntektene til, det 
resterende overskuddet er det jo 
Norsk Tipping som fordeler til lag, 
foreninger og organisasjoner, sier 
Larsen.
Grasrotandelen fortsetter også i 
2010, men da beregnes det gras-
rotandel fra det tidspunktet spill-
eren tilknytter seg.

Over 350 millioner:
Til nå har over 450 000 spillere 
valgt hvem de ønsker å støtte med 
sin grasrotandel.
Det betyr at siden lanseringen av 

Grasrotandelen 1. mars 2009, har 
én av fire Norsk Tipping-spillere 
tilknyttet sin grasrotmottaker. Så 
langt har dette generert over 150 
millioner kroner til frivillige lag og 
foreninger. 
- Det er fremdeles et stort poten-
sial for grasrotmottakerne. Norsk 
Tipping mener at ytterligere 200 
millioner kan finne veien til lag og 
foreninger i løpet av 2009, og når 
vi da ser potensialet for 2010 håper 
vi at Velforbundet kan få gode 
muligheter til å være julenissens 
hjelpere, sier Larsen.

Slik knytter du deg til
Nesodden Velforbund:

For enkelt å knytte deg til en 
grasrotmottaker kan du benytte 
organisasjonsnummeret vårt: 
970994912 eller skrive ut en 
strekkode fra Velforbundet på 
Norsk Tipping sine sider; www.
norsk-tipping.no/grasrotandelen 
eller tilknytte deg Velforbundet 
på nettopp dette nettstedet ved 
å søke på Nesodden Velforbund 
eller organisasjonsnummeret.

Internett:
• Du må logge deg inn med 

spillerkortet ditt. Deretter 
søker du opp ønsket lag el-
ler forening og knytter deg 
til her. Følg instruksjoner på 
skjermen.

Hos din kommisjonær:
• Har du strekkode kan kom-

misjonæren lese inn denne
• Oppgi Nesodden Velfor-

bunds organisasjonsnum-
mer 970994912 og kommis-
jonæren kan taste inn dette.

• Alternativt kan kommis-
jonæren søke seg frem til 
Nesodden Velforbund på ter-
minalen.

Mobiltelefon:
• SMS: send GRASROT-

ANDELEN 970994912 til 
nummer 2020 (tjenesten er 
gratis). Nummeret er organ-
isasjonsnummeret til Nesod-
den Velforbund. 

Endre:
• Du kan endre grasrotmot-

taker med samme frem-
gangsmåte som beskrevet 
ovenfor.

KILDE: NORSK TIPPING

Nesodden Velforbunds
organisasjonsnummer: 970994912

eller søk oss opp på
  www.norsk-tipping.no/

grasrotandelen
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Kravet som ble overbrakt fylkesor-
dfører Nils Arne Jegstad fra Høyre 
i oktober, inneholdt også under-
skrifter fra 4000 Nesodd-pendlere 
som er oppgitt over den situasjo-
nen som er oppstått etter det en-
drede båt-tilbudet.
Eivind Reiersen fra Rødt sier også 
at det er alvorlig at mange har beg-
ynt å kjøre bil om kvelden, isteden-
for å ta gassfergene til Tide.
Det er ikke bare pendlerne som 
er opptatt av denne saken sier 
Reiersen videre. Både Norges 

idrettsforbund (NIF) og Nesod-
den velforbund har også reagert. 
Bl.a. sier Bernt Nohr i NIF at id-
rettsaktivitetene er avhenging av 
et velfungerende kollektivtilbud. 
Dette er pga. at nesten all aktivitet 
utenfor selve Nesodden foregår i 
Oslo. Dersom båt-tilbudet ikke er 
godt nok vil man isteden begynne 
å benytte bil.

4000 underskrifter:
Aksjonsgruppen som har samlet 
disse 4000 underskriftene består 

av, foruten Reiersen, Per Chris-
tian Halvorsen, Hege Tørresen og 
Søgnhild Østvold.
Halvorsen startet en Facebook-
gruppe, hvor han tok til orde for 
å få tilbake hurtigbåten mellom 
Nesodden og Aker Brygge. 
Reiersen forteller at de iløpet av 
bare en uke hadde fått 1000 med-
lemmer av denne gruppen, og det 
er nå nesten 1800 medlemmer.
Etter at Halvorsen tok initiativ til 
å starte aksjonsgruppen, besluttet 
de å starte en underskriftkampanje. 

Søgnhild Østvold fra Nesodden velforbund har på vegne av frustrerte
Nesodden-pendlere formidlet et krav om gjeninnføring av hurtigbåttilbudet

mellom Nesodden og Aker Brygge til fylkesordføreren.

Få tilbake hurtigbåten!

FÅ TILBAKE HURTIGBÅTEN!

Her overrekker Søgnhild Østvold, Velforbundets representant i “Få tilbake Hurtigbåten”, underskrifter til 
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad.
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Fergesambandet til Nesodden er størst i 
Norge med 2,7 millioner reisende årlig.

I 2006 ble fergesambandet satt ut på anbud, 
og sommeren 2007 vant Tide Sjø anbud-
skonkurranse.

1. juli 2009 tok Tide Sjø over driften av 
båtrutene.

Tide Sjø la ned hurtigbåtruten mellom Aker 
Brygge og Nesodden.

En gruppe frustrerte Nesodd-pendlere gikk 
sammen om å starte “Få tilbake hurtigbåten” 
og satte igang en underskriftskampanje for å 
få igang hurtigbårruten igjen.

Fakta:

Etter å ha stått både på Tangen og Aker Brygge, 
samt ved å gjøre kampanjen tilgjengelig bl.a. på 
biblioteket, ble det samlet inn omtrent 2300 un-
derskrifter. I tillegg til medlems-oversikten på 
Facebook-gruppen ble disse overlevert fylkesor-
dføreren.

Færre avganger på kveldstid:
Etter at hurtigbåten på kveldstid ble innstilt da 
Tide Sjø overtok driften på strekningen  Aker 
Brygge – Nesodden, ble det også færre båtav-
ganger på kveldstid. 
Naturlig nok ble Nesodd-pendlerne frustrert av 
dette, og Inger Johanne Norberg fra SV fremmet 
i høst en interpellasjon på vegne av pendlerne. 
Denne ble nedstemt i fylkestinget, men det er 
varslet en vurdering av det samlede kollektiv-
tilbudet neste vår.
Samme svar ble gitt da Jegstad mottok under-
skrifts-listen. Reiersen påpeker at det vil da ha 
gått minst ett år siden hurtigbåten forsvant. I løpet 
av denne tiden vil folk som skal til og fra Nesod-
den på kveldstid ha lagt seg til nye vaner. Derfor 
kan det bli vrient å endre på båt-tilbudet igjen, og 
få tilbake hurtigbåten. 
Men, sier Reiersen til slutt, aksjonsgruppen har 
ikke til hensikt å gi opp, men vil jobbe hardt vi-
dere med saken. 
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Først dugnad - så velfest!   :-)

Dugnadene er i høyeste grad med på å styrke det so-
siale samholdet.
Frammøte, alle klare til innsats og med godt humør.
En edruelig og hardt arbeidende gjeng, med en godt 
forbredt ledelse.
- Og når velets leder i tillegg har med litt godt til felles 
hygge, (etter velgjort jobb, vel og merke...), er det et 
bidrag til ytterligere å styrke samholdet. 
Som det framkommer av bildet har fotografen knipset 
akkurat et slikt øyeblikk. 
Og det rare er, at så fort disse får på seg dugnadsk-
lærne, så kommer sola! Bevis, se bilde.
Denne høstdugnaden ble ytterligere toppet med velfest 
på Ekelund forsamlingshus. 

(Bildene derfra ligger fortsatt til godkjennelse.?! 
Sterke saker…)

Men at det var en hyggelig velfest, var alle enige om.
Pene og hyggelige velbeboere, god mat og drikke. 
Musikk ved hele vellets bassman, pluss en innleid
gitarkis fra Drøbak? Englekor som framførte sang(er) 
tatt på sparket. Framført med en innlevelse som over-
går alt du har opplevd så langt! Samtidig som parene 
slipte parketten med dans.

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

Først dugnad - så velfest!
Tekst og foto: Terje Larsen

En tradisjon i Hellvikskog vel, er de årlige vår- og høstdugnadene på badehus og bryggeanlegget. 

Nesodden Velforbund
ønsker alle

annonsører en riktig
GOD JUL

Velkommen tilbake til et nytt 
godt samarbeid til neste år!

I det samme som dugnadsklærne kom på tittet sola frem!
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Nesodden velforbunds 36 medlemsvel
representerer over 3000 husstander på Nesodden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bjørnelia Vel
61 medlemmer
Leder/Kontakt:
Marianne Ellingstad
mel@md.dep.no
Telefon: 93634139

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

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

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

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

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

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

Fagerstrand/
Myklerud Vel
207 medlemmer
Leder/Kontakt:
John Wilson
johnwilson@c2i.net
Telefon: 90942480
Fylte 30 år i år!
Fjellstrand Vel
263 medlemmer
Leder/Kontakt:
Terje Gudbrandsen
Terje.Gudbrandsen@nesod-
den.
kommune.no   
Telefon: 95290058

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

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

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

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

Helvik Vel
134 medlemmer
Leder/Kontakt:
Gaute Voigt-Hanssen
gauvoigt@online.no
Telefon: 
91347461/66913314
www.helvikvel.org

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

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

• Ansvarsforsikring.
• Rabatter på veidekksma-

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

samkjøring av oppfylling 
av strøsand.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tegninger til lekestativ
• Hefte om lover og regler 

for private veier.
• Svært lønnsomt inn-

kjøpssamarbeid.
• se www.velnett.no for 

mer informasjon.

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

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

Eget nettsted?

Har velforeningen din et 
nettsted som vi ikke har 
fått med her? Send oss 
en e-post med adressen, 
så legger vi den ut i neste 
nummer.
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Fakta om Deponisaken:
På et representantskapsmøte i 2001 tar et av våre  
medlems-Vel opp saken om Dypvanns-deponiet i 
Bunnefjorden for første gang.

I mars 2002 vedtar kommunestyret på Nesodden at 
et dypvannsdeponi ved Malmøykalven ikke er en ak-
septabel løsning for Nesodden kommune.

I september 2005 går representanter for flere velfore-
ninger på Nesodden ut og mener masser fra Bjørvika 
bør sendes til Norsk Avfallshåndterings anlegg ved 
Holmestrand.

I november samme år sier Nesodden kommunestyre ja 
til å regulere et dypvannsdeponi utenfor Malmøyka-
lven. Vedtaket skjedde med 15 mot 10 stemmer. Ap, 
Høyre, Frp og Mdg stemte for, mens SV, Krf og RV 
stemte imot.

I mars 2006 kom Innbyggerinitiativet på banen. Etter 
å ha samlet over 500 underskrifter, krever Are Dam-
mann og Elin Leer-Salvensen ny behandling av regu-
leringssaken.

I juni 2006 vedtar kommunestyret med 18 mot 9 

stemmer at Nesoddens innbyggere skal spørres om de 
er for eller mot deponiet.

I september sier 91,6 prosent av de 4211 som møtte 
opp under folkeavstemningen at de er imot deponiet.
Da vedtar kommunestyret med 16 (SV, Ap, Krf, RV) 
mot 11 (H, Frp og 1 SV) stemmer å oppheve reguler-
ingsplanen.

Både Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Ak-
ershus fremmer innsigelser mot dette vedtaket.

Miljøverndepartementet godtar heller ikke Nesodden 
kommunes vedtak om å oppheve reguleringsplanen.

I februar 2008 politianmelder SFT Oslo havn og 
Secora for brudd på SFT’s deponeringstillatelse i de-
poniet ved Malmøykalven fordi masser skal ha blitt 
dumpet fra lekterne og ikke i påkrevde rør.

I april 2009 tas det ut tiltale mot Secora, Oslo Havn og 
Norges Geotekniske Institutt og tilsammen 5 ansatte i 
disse selskapene.

Den 2. november starter rettsaken og den skal vare i 
7 uker.
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Fordelene med dette er at terrenget 
kan utnyttes på best mulig måte, og 
man unngår graving og sprenging 
i områder med mye fjell og sårbar 
natur.
I mange tilfeller legger man rørene 
naturlig i terrenget og det blir in-
gen ødeleggelser av eksisterende 
opparbeidede områder.
I områder hvor det ligger til rette 
for naturlig fall for rørløsningene 

benyttes det ofte Isoterm vannled-
ninger med varmekabel og isolerte 
selvfallsledninger på avløpet.
I områder hvor det ikke er naturlig 
fall benyttes det Isoterm van-
nrør med varmekabel og Isoterm 
trykkavløpsrør med varmekabel 
sammen med et pumpesystem for 
avløpet. 
Dette systemet tas mer og mer i 
bruk og er en meget miljøvennlig 

Frostsikkert vann og
avløp i fjell og kystområder

A
nnonser Er du en av dem som ønsker vann og avløp på hytta di? I områder der det er 

offentlig vann og avløp eller lokale løsninger for vann og avløpsrensing finnes 
det flere løsninger på dette.
Isoterm AS produserer og leverer frostsikre rørløsninger for både vann og av-
løp som egner seg godt i fjell og kystområder. Rørene tåler frost og kan legges 
i grunne grøfter eller naturlig i terrenget.

Smale, grunne grøfter etterlater 
seg minimale  spor i terrenget.
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og skånsom måte å utføre anlegg på. Varmekabelen 
på vannledningen er til vanlig slått av og brukes til 
å tine vannledningen ved behov.  Brukt på denne 
måten blir strømforbruket minimalt.

Trykkavløp krever riktig dimensjonering av ledn-
ingsnett, pumpevalg og pumpestasjon. Pumpene 
som benyttes kverner opp alt avløp til små partik-
ler og dette gir mulighet for å benytte ledninger av 
mindre dimensjoner. 
I Norge er det  benyttet trykkavløpssystemer med 
kvernpumper i mer enn 40 år med gode erfaringer.

Unngå sprenging og graving I sårbare områder.
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Eiendomsover-
dragelser
juli - okt 2009:

Andel av Gamle 
Hellvikvei 20 
(Gnr 1, bnr 142) er 
overdradd fra Frank 
Arne Melgaard til 
Hilde Engebakk 
(15.06.2009)

Andel av Glennev-
eien 184 (Gnr 15, 
bnr 36) er overdradd 
fra Helene Hauge 
til Angela Hauge 
Molina og Mat-
ilde Hauge Molina 
(25.06.2009)
Overdragelsen om-
fatter også andel av 
Gnr 15, bnr 39

Andel av Glennev-
eien 184 (Gnr 15, 
bnr 36) er solgt for 
kr 1.200.000 fra An-
gela Hauge Molina 
og Matilde Hauge 
Molina til Håvard 
Hegdal, Ida Norun 
Mariager og Erlend 
Skaatan Hegdal 
(25.06.2009)
Salget omfatter også 
andel av Gnr 15, 
bnr 39

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra 
Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av 
Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kro-
nologisk rekkefølge.

Blåbærstien 14 D 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 70) er solgt 
for kr 2.750.000 fra 
Kjetil Syverud og 
Trude Gulbrand-
sen til Hege Moen 
(29.06.2009)

Torsbakken 14 (Gnr 
29, bnr 395) er over-
dradd fra Reidun 
Schartum til Svein 
Rune Schartum og 
Tone Birgit Schar-
tum Thorbjørnsen 
(29.06.2009)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 29, 
bnr 477

Skokleheia 20 (Gnr 
2, bnr 1434) er solgt 
for kr 3.500.000 
fra Eva Næss til 
Grete Komissar og 
Steinar Høseggen 
(01.07.2009)

Fundingrudveien 63 
(Gnr 17, bnr 16) er 
overdradd fra Petter 
Hermann Andre 
Rosenørn Krabbe til 
Gunn Lillian Krabbe 
(01.07.2009)

Skogveien 14 (Gnr 
4, bnr 752, seks-
jon 1) er solgt for 
kr 1.900.000 fra 
Cecilie Hansen og 
David Johnstone 
Sørensen til Petter 
Krøvel-Velle og 
Anne Cathrine 
Krøvel-Velle 
(01.07.2009)

Fjordvangveien 20 
(Gnr 1, bnr 967, 
seksjon 1) er solgt 
for kr 3.100.000 fra 
Perlen Eiendom as 
til Kjell Norderhaug 
(02.07.2009)

Hakkespettlia 
14 (Gnr 1, bnr 
685) er solgt for 
kr 4.600.000 fra 
Morten Grønlund og 
Yvonne Schilling til 
Erik Smith-Meyer 
og Belu Smith-Mey-
er (06.07.2009)

Furuholtet 53 (Gnr 
23, bnr 88, seksjon 
56) er solgt for 
kr 1.930.000 fra 
Rita Myrvold og 
Bjørgulf Andersen 
til Kirsten Sæther 
og Helge Iversen 
(06.07.2009)

Blåbærstien 20 D 
(Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 40) er solgt 
for kr 2.600.000 
fra Lise Barbara 
Thackwell til 
Marte Malme og 
Anders Leinebø 
(06.07.2009)

Reineveien 71 
(Gnr 25, bnr 318) 
er solgt for kr 
1.800.000 fra Linn 
Thorbjørnsen Stoff 
og Martin Stoff til 
Christine Tellefsen 
(06.07.2009)

Seljeveien 5 (Gnr 
4, bnr 705, seksjon 
2) er solgt for kr 
2.150.000 fra Trude 
Samuelsen til Per 
Bjørn Svendsen 
(06.07.2009)

Gamle Hellvikvei 
41 (Gnr 1, bnr 112, 
seksjon 4) er solgt 
for kr 3.500.000 
fra Liv Norunn 
Fagerjord Ernø og 
Finn Raymond Ernø 
til Camilla Bugge 
Lanesskog, Brit 

Thorsen Bugge, 
Carl Bugge og Thor 
Bugge Lanesskog 
(06.07.2009)

Hakkespettlia 
13 (Gnr 1, bnr 
683) er solgt for 
kr 3.480.000 fra 
Lorentz Chris-
tian Lied til Bård 
Inge Hansen og 
Merete Hansen 
(07.07.2009)

Nygårdsveien 2 
(Gnr 23, bnr 88, 
seksjon 20) er solgt 
for kr 1.980.000 fra 
Carl-Otto Evensen 
til Line Gundersen 
og Øystein Fylling 
(08.07.2009)

Skogveien 12 
C (Gnr 4, bnr 
656) er solgt for 
kr 2.500.000 fra 
Inger Ann Røn-
ning Stenvoll til 
Anne Karin Sæther 
og Øivind Madsen 
(08.07.2009)
Salget omfatter også 
andel av Gnr 4, bnr 
760

Marikloppa 42 F 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 38) er solgt 
for kr 3.600.000 fra 
Bo Klokt Eien-
dom as til Geir 
Dale og Hanne 
Espolin Johnson 
(08.07.2009)

Andel av Fjor-
dvangveien 104 
(Gnr 6, bnr 232) er 
overdradd fra Anne 
Lise Skattebo til 
Trygve Skattebo 
(09.07.2009)

Flaskebekkveien 
69 (Gnr 2, bnr 
160) er solgt for kr 
5.350.000 fra Chris-
tian Brym til Merete 
Varøystrand og Øys-
tein Kaul Kartvedt 
(26.06.2009)

Kapellveien 91 
F (Gnr 2, bnr 
399, seksjon 6) er 
overdradd fra May 
Helen Valdal til 
Aleksander Jack 
Forsland Valdal, 
Lasse Halvorsen 
Valdal og Linn 
Cecilie Halvorsen 
(29.06.2009)

Andel av Birkev-
eien 43 (Gnr 5, bnr 
183) er overdradd 
fra Steinar Kjell 
Inghelm til Astri 
Halvari Inghelm 
(29.06.2009)

Gnr 30, bnr 379 
er solgt for kr 
1.650.000 fra Leif 
Knardahl til Odd 
Arne Sandhåland 
(29.06.2009)

Fjordvangveien 
58 (Gnr 6, bnr 
94) er solgt for kr 
2.700.000 fra Hildur 
Olsen til Cennet 
Arslan-Ilauski 
og Ømer Kazan 
(03.07.2009)

Kongebråtveien 
62 (Gnr 14, bnr 
126) er solgt for 
kr 1.900.000 fra 
Vibeke Fogstad til 
Anne Birgitte Solli 
(03.07.2009)

Andel av Fund-
ingrudveien 72 
(Gnr 17, bnr 14) 
er overdradd for 
kr 300.000 fra Jon 
Roar Bjørkvold til 
Fred Arne Bjørkvold 
(03.07.2009)

Skoklestubben 4 
(Gnr 2, bnr 1352) 
er solgt for kr 
3.650.000 fra El-
len Thoresen og 
Kai Jørand Snip-
stad til Nina Elise 
Hanseth og Karl 
Yngve Hanseth 
(03.07.2009)

Fjordvangveien 
93 (Gnr 6, bnr 
254) er solgt for kr 
2.825.000 fra John 
Rolf Storaker og 
Kari Storaker til 
Erik Aavatsmark og 
Lise Irene Osvoll 
(06.07.2009)

Mosses vei 6 (Gnr 
5, bnr 258) er solgt 
for kr 5.000.000 
fra Bente Birgitte 
Brekke og Stefan 
Robert Norris til 
Jan Petter Skonhoft 
(06.07.2009)
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Sproveien 147 (Gnr 
26, bnr 137) er solgt 
for kr 2.250.000 fra 
Kristian Elfstrand til 
Christina Thørn og 
Leiv Aubert Iglebæk 
(10.07.2009)

Flaskebekkveien 
47 (Gnr 2, bnr 
265) er solgt for 
kr 4.800.000 fra 
Wilhelm Berge og 
Elisabeth Berge 
til Kim Anders 
Schiøtz-Poulsen og 
Trine Schiøtz Old-
eide (10.07.2009)

Andel av Mokleiva 
15 (Gnr 2, bnr 1180) 
er overdradd fra Hil-
de Berge Aasen til 
Mikkel Hinnerich-
sen (13.07.2009)

Gnr 26, bnr 264 er 
overdradd for kr 
13.872 fra Anette 
Arnkværn og Rolf 
Jacobsen til Kirsten 
Marie Dehli Karlsen 
og Bjørn Karlsen 
(15.07.2009)

Gnr 26, bnr 263 er 
overdradd for kr 
6.128 fra Anette 
Arnkværn og Rolf 
Jacobsen til Fred 
André Mørstad 
(16.07.2009)

Lyngveien 4 (Gnr 
4, bnr 480) er solgt 
for kr 2.600.000 fra 
Jakob Einar Overw-
ien Sletten og Guro 
Cecilie Gidske til 
Åse Lunnan og Erik 
Løkra (16.07.2009)

Andel av Rog-
neskjærveien 20 
(Gnr 26, bnr 39) 
er solgt for kr 
1.500.000 fra Vivi 
Olaug Mundal til 
Håvard Holth Mun-
dal og Mikkel Mun-
dal (17.07.2009)

Blåbærstien 1 C 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 5) er solgt 
for kr 2.900.000 fra 
Siv Janne Lillestøl 
og Andreas Danevad 
til Harald Weedon-
Fekjær og Mina 
Susanne Weedon-
Fekjær (17.07.2009)

Gnr 22, bnr 46, 
seksjon 5 er solgt 
for kr 4.600.000 fra 
Oddvar Hjelvik og 
Johannes Sjøflot 
til Spiskammerset 
Selskapsmat as 
(17.07.2009)

Eigils vei 9 (Gnr 
2, bnr 688) er solgt 
for kr 3.000.000 fra 
Mildrid Andersen til 
Cecilie Nilstuen og 
Hans-Ingar Øde-
gaard (20.07.2009)

Munkerudstubben 
15 (Gnr 22, bnr 
44) er solgt for kr 
2.470.000 fra Trond 
André Aag og Gun-
hild Rui til David 
Johnstone Sørensen 
og Cecilie Hansen 
(24.07.2009)

Knuts vei 26 B (Gnr 
2, bnr 1643) er solgt 
for kr 3.725.000 
fra Sigmund Haug 
og Liv Gjervan til 
Inger Marie Bye 
Kofoed og Ståle 
De Lange Kofoed 
(24.07.2009)

Vinkelveien 22 
(Gnr 13, bnr 92) er 
solgt for kr 900.000 
fra Kjell Birger 
Nilsen til Ragnar 
Erik Johnsen og 
Christina Grøn-
nevik Johnsen 
(24.07.2009)

Andel av Blylagve-
ien 133 (Gnr 15, bnr 
109) er overdradd 
fra Lasse Gareid, 

Morten Gareid og 
Hanne Gareid til 
Marianne Landen, 
Marius Landén 
og Mette Landen 
(24.07.2009)

Andel av Blylagve-
ien 131 (Gnr 15, bnr 
102) er overdradd 
fra Hanne Gareid til 
Marianne Landen 
og Marius Landén 
(24.07.2009)

Andel av Blylagve-
ien 135 (Gnr 15, bnr 
53) er overdradd 
fra Mette Landen, 
Marianne Landen 
og Marius Landén 
til Lasse Gareid, 
Morten Gareid 
og Hanne Gareid 
(24.07.2009)

Andel av Agnorve-
ien 238 (Gnr 22, bnr 
22) er overdradd fra 
Randi Dehs Gras-
bakken til Erik Karl 
Martin Johansson 
(28.07.2009)

Kirkeåsveien 11 
(Gnr 11, bnr 37) 
er solgt for kr 
2.700.000 fra Tom 
Heibreen og Ingvild 
Solberg Andreassen 
til Ingrid Elise Sol-
bjørg Bertelsen og 
Fridrik Oskar Ber-
telsen (29.07.2009)

Torsbakken 14 (Gnr 
29, bnr 395) er solgt 
for kr 1.800.000 fra 
Svein Rune Schar-
tum og Tone Birgit 
Schartum Thor-
bjørnsen til Geir 
Jacobsen Fruseth 
og Hege Fruseth 
(29.07.2009)
Salget omfatter også 
Gnr 29, bnr 477

Andel av Gnr 2, 
bnr 175 er over-
dradd fra Hildegunn 
Olaug Gjerstad til 

Varøystrand til 
Elin Sletvold 
(07.08.2009)

Asgerds vei 49 (Gnr 
6, bnr 183) er solgt 
for kr 3.590.000 fra 
Bibi Prosjekt as til 
John-Patrick Skaar 
og Anna Marga-
reth Skuggevik 
(07.08.2009)

Kvartsveien 13 (Gnr 
27, bnr 235) er solgt 
for kr 2.650.000 fra 
Alf-Ingar Borge til 
Åse Marit Burum 
(07.08.2009)

Reineveien 25 (Gnr 
25, bnr 437) er solgt 
for kr 2.725.000 fra 
Anne Liv Vatland 
Johansen og Øyvind 
Jostein Bjerkelund 
Johansen til Kristian 
Elfstrand og Malin 
Gun Birgitta Elf-
strand (07.08.2009)

Tømmerbakke vei 
91 (Gnr 30, bnr 
107) er overdradd 
fra Arne Dahl til 
Marit Rigmor Dahl 
(10.08.2009)

Tømmerbakke vei 
91 (Gnr 30, bnr 107) 
er overdradd fra 
Marit Rigmor Dahl 
til John Arne Dahl 
(10.08.2009)

Kapellveien 91 F 
(Gnr 2, bnr 399, 
seksjon 6) er solgt 
for kr 2.050.000 fra 
Aleksander Jack 
Forsland Valdal, 
Lasse Halvorsen 
Valdal og Linn 
Cecilie Halvorsen 
til Espen To-
bias Munthe-Kaas 
(10.08.2009)

Andel av Oksvalve-
ien 23 (Gnr 2, bnr 
55) er overdradd 
for kr 1.000.000 

Roar Olav Gjerstad 
(29.07.2009)

Asgerds vei 49 
(Gnr 6, bnr 183) er 
overdradd fra Olav 
Haug og Biljana 
Trampevska Haug 
til Bibi Prosjekt as 
(29.07.2009)

Asgerds vei 47 
(Gnr 6, bnr 308) er 
overdradd fra Bibi 
Prosjekt as til Olav 
Haug og Biljana 
Trampevska Haug 
(29.07.2009)

Andel av Flaske-
bekkveien 4 (Gnr 2, 
bnr 1611) er over-
dradd for kr 850.000 
fra Åse-Laila Bjer-
kan Ellingstad til 
Øystein Ellingstad 
(31.07.2009)

Bjørnemyr Ter-
rasse 23 D (Gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
70) er solgt for kr 
2.100.000 fra Inger 
Johanne Sveum og 
Sissel Roaldseth til 
Gry Bernhardsen 
og Zlatko Fistonic 
(03.08.2009)

Andel av Alex 
Olssons vei 18 
(Gnr 5, bnr 295) er 
overdradd fra Grete 
Hårnes Henriksen til 
Henning Henriksen 
(03.08.2009)

Røsslyngveien 
10 (Gnr 25, bnr 
397) er solgt for kr 
3.725.000 fra Tor-
geir Kåre Bakken og 
Ella Beate Aronsen 
til Anne Liv Vatland 
Johansen og Øyvind 
Jostein Bjerke-
lund Johansen 
(04.08.2009)

Perleveien 37 (Gnr 
14, bnr 40) er solgt 
for kr 2.620.000 fra 

Villy Frank Dessen 
til Kai Nygaard og 
Anna Lena Los-
negård (04.08.2009)

Lise Maries vei 
30 (Gnr 6, bnr 
284) er solgt for 
kr 5.600.000 fra 
Cato Geertsen og 
Lilya Geertsen til 
Anne Flæte og 
Tommy Modalsli 
(04.08.2009)

Sproveien 179 (Gnr 
26, bnr 12) er solgt 
for kr 2.500.000 fra 
Geir Dale og Hanne 
Espolin Johnson til 
Ragnhild Kaknes 
Silkebækken og 
Figueiredo Ken-
neth Hugo De 
(06.08.2009)

Beksrudveien 
36 (Gnr 29, bnr 
527) er solgt for 
kr 3.400.000 fra 
Ann-Karin Thallaug 
og Hans-Christoph 
Wernersen til Trond 
Høiby og Ingrid 
Lazet Williams Ju-
liussen (06.08.2009)

Kneika 8 (Gnr 25, 
bnr 223) er solgt 
for kr 3.000.000 
fra Kari Røren til 
Niels Christian Fog 
(06.08.2009)

Vestoppfaret 1 
C (Gnr 4, bnr 
627) er solgt for 
kr 2.250.000 fra 
Helga Charlotte 
Blom og Kyrre 
Hellum til Marius 
Leonard Blomberg 
Bentsen og Trine 
Norum Pedersen 
(06.08.2009)

Vestoppfaret 9 
D (Gnr 4, bnr 
643) er solgt for 
kr 2.600.000 fra 
Øystein Kaul 
Kartvedt og Merete 
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fra Gerda Vislie 
til Elisabeth Vislie 
og Frode Lervold 
(11.08.2009)

Grenborgenveien 
17 (Gnr 20, bnr 
74) er solgt for kr 
2.900.000 fra Lasse 
Grønlund til Ragn-
hild Koren Skard og 
Gunnar-Erik Olvin 
(11.08.2009)

Andel av Bjørnest-
ien 20 (Gnr 30, bnr 
335, seksjon 3) er 
overdradd fra Henny 
Rose Stendahl 
Fuller til Øystein 
Seglèn Owesen 
(11.08.2009)

Liljeveien 13 A (Gnr 
4, bnr 744) er solgt 
for kr 2.660.000 
fra Mona Flatval til 
Sara Lovisa Ulrike 
Josefin Olson og 
Per Oscar Skjellnan 
(11.08.2009)

Andel av Lyngve-
ien 19 (Gnr 4, bnr 
490) er overdradd 
for kr 1.225.000 
fra Kristin Keefe 
til Lara Mishler 
(12.08.2009)

Lalienveien 3 
(Gnr 30, bnr 441) 
er solgt for kr 
5.450.000 fra Tove 
Dahl Gulichsen og 
Knut Gulichsen 
til Tor Morten 
Vestnes og Siv 
Elisabeth Vestnes 
(12.08.2009)

Sjølies vei 11 (Gnr 
6, bnr 157, seks-
jon 7) er solgt for 
kr 1.950.000 fra 
Morten Græsby og 
Evalena Katarina 
Carlson Græsby 
til Anna Dmitri-
jevna Maksheeva 
(12.08.2009)

Flafjellet 34 B 
(Gnr 25, bnr 296, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 2.550.000 fra 
Ann-Kristin Sæther 
og Morten Myhre 
Larsen til Christian 
Fredrik Tuft og 
Hanna Camilla Kul-
lander (12.08.2009)

Skoklefaldsvin-
gen 5 (Gnr 2, bnr 
972) er solgt for kr 
4.350.000 fra Tor 
Morten Vestnes 
og Siv Elisabeth 
Vestnes til Joachim 
Granlund Levin 
(12.08.2009)

Bjørnemyr Ter-
rasse 15 C (Gnr 1, 
bnr 480, seksjon 
36) er solgt for 
kr 2.270.000 fra 
John Ingvald Dahl 
til Anita Flølo 
(13.08.2009)

Asgerds vei 49 (Gnr 
6, bnr 183) er solgt 
for kr 4.500.000 fra 
John-Patrick Skaar 
og Anna Marga-
reth Skuggevik til 
Marianne Eide og 
Morten Fossum 
(13.08.2009)

Andel av Øvre 
Utsiktsvei 26 (Gnr 
4, bnr 388) er 
overdradd fra Hans 
Christian Dall Ny-
gård til Tatjana Mo-
rozova (14.08.2009)

Blåbærstien 20 I 
(Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 45) er solgt 
for kr 2.700.000 fra 
Ina Holst og Rune 
Marius Rokke til 
Even Wettre og 
Monica Nilsen 
(14.08.2009)

Vestveien 100 
(Gnr 2, bnr 947) 
er overdradd fra 
Sigvart Sivertsen til 
Truls Sivertsen og 

Øivind Sivertsen 
(14.08.2009)
Blåbærstien 14 E 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 69) er solgt 
for kr 2.800.000 fra 
Tine Frøysaker til 
Preben Sander og 
Line Stene Sander 
(14.08.2009)

Solstubben 9 (Gnr 1, 
bnr 748) er solgt for 
kr 5.000.000 fra El-
drid Birgitte Lang-
balle og Terje Sund-
fjord til Ulf Sven 
Thomas Östenius 
og Åsa Sigrid 
Marianne Eriksson 
(17.08.2009)

Gnr 23, bnr 87 
er overdradd fra 
N.Odden Utbygg.
Sel.A/S til Nesod-
den kommune 
(17.08.2009)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 23, 
bnr 119

Gnr 2, bnr 233 
er solgt for kr 
1.600.000 fra 
Solveig Eugenie 
Norum til Bjarne 
Kristoffer Nor-
dhuus og Karin 
Oddlaug Nordhuus 
(19.08.2009)

Gnr 2, bnr 1639 
er solgt for kr 
1.480.000 fra 
Solveig Eugenie 
Norum til Eirik 
Myklebust Øyen 
og Monica June 
Myklebust Øyen 
(19.08.2009)
Salget omfatter også 
Gnr 2, bnr 1640

Bregneveien 7 (Gnr 
4, bnr 539) er solgt 
for kr 2.450.000 fra 
Cathrine Ørehagen 
til Marianne Brox 
og Per Ingolf Skaare 
(19.08.2009)



Blåbærstien 43 E 
(Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 86) er solgt 
for kr 2.850.000 
fra Lisbeth Villien 
til Elin Birgitta 
Relander Tømte 
(20.08.2009)

Tømmerbakke vei 
1 (Gnr 30, bnr 50) 
er overdradd fra 
Arve Svendsen til 
Hege Svendsen, 
Lasse Svendsen 
og Tom Svendsen 
(20.08.2009)

Marikloppa 42 C 
(Gnr 29, bnr 913, 
seksjon 41) er solgt 
for kr 3.490.000 fra 
Bo Klokt Eiendom 
as til Nina Nesse 
(20.08.2009)

Kirkeveien 12 (Gnr 
11, bnr 15) er over-
dradd for kr 49.890 
fra Opplysningsves-
enets Fond til Rob-
ert Gunder Hansen 
og Grethe Kjensli 
(24.08.2009)

Andel av Sefjellve-
ien 19 (Gnr 5, bnr 
106) er overdradd 
for kr 350.000 
fra Berit Dagmar 
Bielenberg til Jon 
Arild Bielenberg og 
Marianne Bielen-
berg (25.08.2009)

Gamle Skoklefald-
vei 17 (Gnr 2, bnr 
333) er solgt for kr 
3.700.000 fra Guro 
Espelie til Petra 
Marianne Karlander 
og Jarle Vespestad 
(25.08.2009)

Eikåsveien 32 (Gnr 
1, bnr 828, seksjon 
13) er solgt for kr 
2.400.000 fra Dag 
Midbrød og Henri-
ette Elnan til Turid 
Elnan og Reidar 
Adelsten Elnan 
(25.08.2009)

Høgtunveien 12 
B (Gnr 29, bnr 
171) er overdradd 
fra Odd Persilen-
gen til Anne-Lise 
Persilengen, Torill 
Persilengen og 
Nina Persilengen 
(25.08.2009)

Bergerveien 80 (Gnr 
1, bnr 102) er over-
dradd fra Kristian 
Piene til Eli Piene 
(25.08.2009)

Solstubben 26 (Gnr 
1, bnr 770) er solgt 
for kr 3.775.000 fra 
Eirik Olsen og Siv 
Heidi Breines til El-
len Sofie Frøysaa og 
Nina Monika Berg-
strøm (27.08.2009)

Hakkespettlia 
26 (Gnr 1, bnr 
691) er solgt for 
kr 3.100.000 fra 
Jonathan Edward 
Stuart Harris til 
Christine Dyrmose 
Sølberg og Kasper 
Dyrmose Sølberg 
(27.08.2009)

Andel av Knuts vei 
24 (Gnr 2, bnr 648) 
er overdradd fra 
Magnhild Fridstrøm 
til Arild Fridstrøm, 
Trygve Jarl Frid-
strøm og Børge 
Røstad (27.08.2009)

Elgfaret 14 (Gnr 
30, bnr 135) er 
overdradd fra Inger-
Johanne Klausen til 
Birgitte Klausen og 
Jane Klausen Saas-
tad (27.08.2009)

Andel av Elgfaret 
14 (Gnr 30, bnr 135) 
er overdradd for kr 
1.375.000 fra Jane 
Klausen Saas-
tad til Christinos 
Michael Mavrikios 
(27.08.2009)

Knuts vei 24 (Gnr 
2, bnr 648) er 
overdradd for kr 
1.800.000 fra Arild 
Fridstrøm, Trygve 
Jarl Fridstrøm og 
Børge Røstad til Ida 
Maja Fridstrøm og 
Gaute Amundsen 
(27.08.2009)

Røerveien 117 (Gnr 
8, bnr 24) er solgt 
for kr 3.100.000 
fra John Richard 
Johansen og Lene 
Victoria Johansen til 
Bente Heegaard og 
Jan Harald Jensen 
(31.08.2009)

Vardenbakken 100 
(Gnr 1, bnr 373) er 
overdradd fra For-
svarsdepartementet 
til Forsvarsbygg 
(01.09.2009)
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Ski 
kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Oppegård kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Bærum kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Asker kommune
Overdragelsen 
omfatter også e.d. i 
Oslo kommune

Skoklefald Ter-
rasse 31 (Gnr 2, 
bnr 1296) er solgt 
for kr 3.690.000 fra 
Bjørn Saastad til 
Bjarne Van Berge 
og Hilde Van Berge 
(02.09.2009)

Lyngåsveien 22 A 
(Gnr 4, bnr 282, 
seksjon 2) er solgt 
for kr 1.450.000 fra 
Jeanet Kristiansen 
til Beata Bendikova 
(02.09.2009)

Feltspatveien 22 
(Gnr 27, bnr 139, 
seksjon 3) er solgt 

for kr 1.410.000 fra 
Inger Lise Andrén 
til Morten Skåttet 
(03.09.2009)

Flafjellet 7 (Gnr 25, 
bnr 516) er solgt 
for kr 3.500.000 fra 
Christine Tellefsen 
og Ivar Hald til Dag 
Johansen og Lene 
Østby (04.09.2009)

Nedre Movei 
57 (Gnr 2, bnr 
367) er solgt for 
kr 3.250.000 fra 
Aud Lunde og 
Torbjørn Sletvold 
til Line Freitag 
og Erik Ramstad 
(04.09.2009)

Blåbærstien 32 (Gnr 
2, bnr 1123, seksjon 
134) er solgt for 
kr 1.250.000 fra 
Randi Kalgraff og 
Jørgen Næss til Kari 
Johanne Ottesen 
(04.09.2009)

Blåbærstien 28 (Gnr 
2, bnr 1123, seksjon 
116) er solgt for kr 
2.150.000 fra Anne 
Holseth til Åse-Lai-
la Bjerkan Ellings-
tad (07.09.2009)

Fjordvangveien 
104 (Gnr 6, bnr 
232) er solgt for kr 
2.000.000 fra Svend 
Emil Kristiansen 
og Trygve Skattebo 
til Ingvar Holtan 
(07.09.2009)

Andel av Strandve-
ien 54 (Gnr 25, bnr 
128) er overdradd 
for kr 1.000.000 fra 
Inger Hilda Jo-
hansen til Pål Erik 
Johansen og Pia 
Jeanette Johansen 
(07.09.2009)

Gneisveien 23 A 
(Gnr 27, bnr 29) er 
overdradd fra Jan 
Christian Hautau til 

Oddveig Torun Hau-
tau (08.09.2009)

Fjordvangveien 80 
A (Gnr 6, bnr 24, 
seksjon 3) er solgt 
for kr 3.350.000 fra 
Kjell Grundvold 
til Gunn Elisa-
beth Bie Mykland 
(08.09.2009)

Granatveien 21 
(Gnr 27, bnr 158) er 
overdradd fra Levi 
Korneliussen til 
Tove Korneliussen 
(09.09.2009)

Linneaveien 12 B 
(Gnr 2, bnr 1025, 
seksjon 57) er solgt 
for kr 3.000.000 fra 
Bjarne Van Berge 
og Hilde Van Berge 
til Kenneth Knarud 
Petersen og Silje 
Maria Steinert 
(09.09.2009)

Mosses vei 17 (Gnr 
5, bnr 115) er solgt 
for kr 3.550.000 
fra Rolf Sigvald 
Bastesen og Birgit 
Pauline Bastesen til 
Lydia Aass og Dean 
Flanders Girardeau 
(09.09.2009)

Nygårdsveien 20 
(Gnr 23, bnr 88, 
seksjon 36) er solgt 
for kr 2.300.000 
fra Lene Østby og 
Dag Johansen til 
Lene Jørgensen 
(10.09.2009)

Høgtunveien 12 
B (Gnr 29, bnr 
171) er solgt for kr 
1.900.000 fra Anne-
Lise Persilengen, 
Torill Persilengen 
og Nina Persilen-
gen til Håkon 
Kristofer Viervoll 
og Marte Cecilie 
Sand Johnsen 
(10.09.2009)

Toppåsveien 73 
(Gnr 27, bnr 81) 
er solgt for kr 
1.425.000 fra Britt 
Olai-Olssen og Per 
Michal Wolden til 
Birgitte Pedersen 
(11.09.2009)

Bjørnemyrveien 3 
R (Gnr 1, bnr 442, 
seksjon 33) er over-
dradd fra Jan Einar 
Botten til Inger Bot-
ten (11.09.2009)

Tømmerbakke 
vei 1 (Gnr 30, bnr 
50) er solgt for kr 
3.500.000 fra Hege 
Svendsen, Lasse 
Svendsen og Tom 
Svendsen til Kristin 
Dahle og Morten 
Kronstad Vinje 
(11.09.2009)

Andel av Reinev-
eien 32 (Gnr 25, bnr 
426) er overdradd 
for kr 1.325.000 fra 
Jo-Inge Solbakken 
til Christin Thoresen 
(11.09.2009)

Andel av Enerhøgd-
veien 5 A (Gnr 6, 
bnr 149) er over-
dradd (14.09.2009)

Overdragelsen 
omfatter også Ener-
høgdveien 5 B (Gnr 
6, bnr 312)

Skoleveien 29 (Gnr 
29, bnr 543) er over-
dradd fra John Harry 
Karlsen til Morten 
Karlsen og Trond 
Karlsen Haneborg 
(14.09.2009)

Andel av Furuveien 
9 A (Gnr 4, bnr 737) 
er overdradd fra 
Tone Kvigstad Hau-
gen til Gunnar Hau-
gen (14.09.2009)
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Bjørnemyr Terrasse 
23 F (Gnr 1, bnr 
480, seksjon 68) 
er overdradd for kr 
2.100.000 fra R & 
R Investment as til 
Odd-Arne Reiersen 
(15.09.2009)

Alvernkroken 5 
(Gnr 30, bnr 374) 
er overdradd for 
kr 5.800.000 fra 
Alværnkroken 
5 as til Odd-
Arne Reiersen 
(15.09.2009)

Myklerudveien 
90 (Gnr 27, bnr 
72) er solgt for kr 
3.100.000 fra Eve-
lyn Syvertsen til Pia 
Cathrine Syvertsen 
og Pål Vidar Bøhler-
engen (16.09.2009)

Furulyveien 1 (Gnr 
9, bnr 131) er solgt 
for kr 2.950.000 
fra Kim Anders 
Schiøtz-Poulsen og 
Trine Schiøtz Old-
eide til Tine Frøy-
saker (16.09.2009)

Solnedgangen 
10 (Gnr 4, bnr 
271) er solgt for 
kr 6.000.000 fra 
Kjell Olav Dahl 
til Erik Farbrot og 
Evelyn Farbrot 
(17.09.2009)

Nordstrandveien 
26 (Gnr 28, bnr 
285) er solgt for kr 
4.600.000 fra De-
launoy Ines Lucia 
Vargas og Reiulf 
Hjalmar Steen til 
Anne Rikke Magnor 
Antonsen og Per 
Kristian Antonsen 
(17.09.2009)

Kapellveien 103 
(Gnr 2, bnr 371, 
seksjon 5) er solgt 
for kr 2.650.000 fra 
Johannes Berger 

til Marit Kroken 
(18.09.2009)

Kløverveien 15 D 
(Gnr 4, bnr 211, 
seksjon 23) er solgt 
for kr 2.490.000 
fra Svein Jøsang 
og Hanne Jøsang 
til Anna Kristina 
Malmø-Lund og 
Tron Malmø-Lund 
(18.09.2009)

Blomsterveien 1 
A (Gnr 4, bnr 276, 
seksjon 25) er solgt 
for kr 3.380.000 fra 
Atle Reidar Mykle-
bust og Margaret 
Heldor til Christine 
Myhre Jakhelln og 
Sonja Evelyn Nor-
danger (18.09.2009)

Skogåsveien 
39 (Gnr 25, bnr 
366) er solgt for 
kr 4.100.000 fra 
Lisbeth Worren 
Johnston og James 
Madison Johnston 
til Nina Marie Wick-
mann Strømme og 
Hans-Erik Karlsen 
(18.09.2009)

Håkonskastet 9 B 
(Gnr 1, bnr 796, 
seksjon 10) er solgt 
for kr 3.000.000 
fra Stein Kåre 
Kristiansen, Bjørn 
Erik Kristiansen 
og Tor Michael 
Kristiansen til Else 
Lisbeth Johnsen 
(18.09.2009)

Beksrudveien 25 
(Gnr 29, bnr 522) er 
overdradd fra Aase 
Hvistendahl til Vic-
tor Hvistendahl og 
Karin Hvistendahl 
(22.09.2009)

Andel av Olavs vei 
9 (Gnr 2, bnr 728) 
er overdradd for kr 
400.000 fra Søren 
Ragnar Rodriguez 

til Hildegunn Solbø 
(22.09.2009)

Gnr 6, bnr 24, seks-
jon 4 er solgt for kr 
1.600.000 fra Kjell 
Grundvold til Daniel 
Marcel Scheidegger 
(23.09.2009)

Skoleveien 29 (Gnr 
29, bnr 543) er solgt 
for kr 2.800.000 
fra Morten Karlsen 
og Trond Karlsen 
Haneborg til Knut 
Jørgen Kopperud og 
Silje Katinka Jansen 
(23.09.2009)

Andel av Skogveien 
2 (Gnr 4, bnr 609) 
er overdradd for kr 
700.000 fra Arve 
Haug til Monica 
Lexau (24.09.2009)

Andel av Solåsveien 
38 (Gnr 1, bnr 152) 
er overdradd for kr 
3.600.000 fra Anisa 
Solvang til Leif-
Magne Krohn Enge-
seth (25.09.2009)

Olavs vei 31 (Gnr 2, 
bnr 741) er solgt for 
kr 4.400.000 fra In-
grid Elise Solbjørg 
Bertelsen og Fridrik 
Oskar Bertelsen til 
Andreas Romstad 
Tjernshaugen og 
Katrine Gramnæs 
(25.09.2009)

Blåbærstien 25 A 
(Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 31) er solgt 
for kr 2.300.000 
fra Sun-Young 
Ju-Friedensburg og 
Alexander Stein 
Friedensburg til 
Irene Lilian Sjølstad 
(25.09.2009)

Jøtulsvingen 22 
(Gnr 1, bnr 853) 
er solgt for kr 
5.500.000 fra Kjell 
Norderhaug og Lene 

Andreassen til Anne 
Kathrine Fokk og 
Vegard Andreas 
Skaug (28.09.2009)

Dalboveien 23 (Gnr 
28, bnr 87) er over-
dradd fra Karl Mar-
tin Eugen Boysen til 
Gunnar Boysen og 
Tove Boysen Botil-
len (28.09.2009)

Andel av Dal-
boveien 23 (Gnr 
28, bnr 87) er 
overdradd for kr 
1.850.000 fra Tove 
Boysen Botillen 
til Gunnar Boysen 
(28.09.2009)

Nedre Utsiktsvei 22 
(Gnr 4, bnr 47) er 
overdradd fra Lo-
vise Drabløs Matts-
son til Marie Louise 
Mattsson Laache 
(28.09.2009)

Bjørnelia 20 (Gnr 
30, bnr 121) er solgt 
for kr 5.500.000 
fra Maria Franc-
esca Rothe til Hanne 
Millstein og Arild 
Forsaa Andersen 
(28.09.2009)

Andel av Skok-
lefaldsvingen 19 
(Gnr 2, bnr 1583) 
er overdradd for kr 
1.725.000 fra Mon-
ica Lexau til Arve 
Haug (28.09.2009)

Rådyrveien 16 
(Gnr 6, bnr 53) 
er overdradd fra 
Reidun Wiulsrød 
til Arne Wiulsrød 
(29.09.2009)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 6, 
bnr 116

Olavs vei 25 (Gnr 
2, bnr 544) er solgt 
for kr 5.350.000 fra 
Arne Frantsen og 
Inger Rummelhoff 

Frantsen til Marit 
Ellingsvold og Ole 
Bent Myhrvold 
(30.09.2009)

Alvernlia 57 (Gnr 
30, bnr 230, seksjon 
20) er solgt for kr 
2.850.000 fra Moni-
ca Fjærn til Per Egil 
Aske (01.10.2009)

Solhaugveien 6 
(Gnr 1, bnr 592) 
er solgt for kr 
3.700.000 fra Turid 
Marie Sharman og 
Gordon John Shar-
man til Silja Solem 
og Preben Støbakk 
(01.10.2009)

Blåbærstien 20 F 
(Gnr 2, bnr 1123, 
seksjon 42) er solgt 
for kr 2.600.000 
fra Jeanette Nor-
dgård Spidsberg og 
Roger Spidsberg 
til Stephan Reis og 
Lena Marie Jo-
hansen (02.10.2009)

Liaveien 31 (Gnr 
5, bnr 251) er solgt 
for kr 4.300.000 
fra Eirik Grude 
Flekkøy til Anne 
Lizette Flatin og 
Rabanales Elmer 
Manolo Sanchez 
(02.10.2009)

Andel av Gnr 25, 
bnr 23 er overdradd 
fra Arne Rosendahl 
til Helga Karoline 
Scheidl, Karin 
Rosendahl Evensen 
og Jørgen Aleksand-
er Rosendahl Hal-
vorsen (02.10.2009)

Oksval Terrasse 32 
A (Gnr 2, bnr 1068, 
seksjon 93) er solgt 
for kr 2.700.000 fra 
Andreas Romstad 
Tjernshaugen og 
Katrine Gramnæs til 
Lene Terese Beck 
og Morten Apelman 

(05.10.2009)

Blåbærstien 26 (Gnr 
2, bnr 1123, seksjon 
113) er solgt for kr 
1.825.000 fra Fre-
densborg Boligut-
leie Ans til Kristin 
Norstein Øvregård 
og Joakim Slaats-
veen (05.10.2009)

Trollveien 71 (Gnr 
4, bnr 127) er solgt 
for kr 4.300.000 
fra Kari Johanne 
Ottesen og Per 
Egil Aske til Hege 
Moe Eriksen og 
Kjetil Ormestad Eid 
(05.10.2009)

Midtveien 44 (Gnr 
29, bnr 768) er solgt 
for kr 2.900.000 fra 
Daniel Marcel Sc-
heidegger og Mona 
Katarina Jensen 
Scheidegger til 
Inger Lise Sjøbæk 
og Alberto D`angelo 
(05.10.2009)
Salget omfatter også 
Gnr 29, bnr 873

Sjølies vei 16 (Gnr 
6, bnr 160) er solgt 
for kr 4.700.000 
fra Sissel Juul-An-
dersen Krogh, La-
jla Krogh og Marit 
Krogh til Torstein 
Olav Gleditsch og 
Harriet Skogen Gl-
editsch (05.10.2009)

Nøkkefaret 24 (Gnr 
2, bnr 1178) er solgt 
for kr 3.900.000 fra 
Roar Olav Gjerstad 
til Sabine Char-
lotte Rosenhart og 
Jan Rune Tislevoll 
(05.10.2009)
Salget omfatter også  
Gnr 2, Bnr 175

Bleksliveien 305 
(Gnr 29, bnr 828) 
er solgt for kr 
2.150.000 fra Asta 
Olafsen til Dan Nils 
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E
iendom

soverdragelser
Marcus Grundqvist 
og Rita Helene 
Marki (05.10.2009)

Sjølies vei 28 A 
(Gnr 6, bnr 127) 
er overdradd fra 
Ingerid Blakstad 
til Per Kartvedt 
(05.10.2009)

Furuveien 9 A (Gnr 
4, bnr 737) er solgt 
for kr 2.790.000 
fra Gunnar Haugen 
til Trond Wedding 
og Guro Høgne 
(06.10.2009)

Marikloppa 74 (Gnr 
29, bnr 919) er solgt 
for kr 2.000.000 
fra Yvette Maria 
Rosasco, Wenche 
Margareta Finstad 
og Frøydis Yvonne 
Rosasco Olsen til 
Bo Klokt Eiendom 
as (08.10.2009)
Salget omfatter også 
Gnr 29, bnr 917
Salget omfatter også 
Gnr 29, bnr 918
Salget omfatter også  
Gnr 29, Bnr 916

Seljeveien 18 (Gnr 
4, bnr 686) er solgt 
for kr 3.000.000 fra 
Marit Ellingsvold 
og Ole Bent Myhr-
vold til Gry Skålnes 
og Anders Bryhni 
(08.10.2009)

Birkeveien 14 B 
(Gnr 5, bnr 291) 
er overdradd for kr 
400.000 fra Vibeke 
Aamodt til Geir 
Flikke (08.10.2009)

Skogveien 14 (Gnr 
4, bnr 752, seksjon 
3) er solgt for kr 
1.950.000 fra Runa 
Evelyn Sandlie 
Blomstrand til Ruby 
Ann Wikstrøm 
(09.10.2009)

Gnr 6, bnr 311 
er solgt for kr 
1.650.000 fra 
Richard Marki og 
Birgitte Salamonsen 
til Bjørn Anders 
Braathen-Hals og 
Marianne Braathen-
Hals (13.10.2009)

Andel av Øvrev-
eien 11 (Gnr 2, bnr 
216) er overdradd 
fra Kari Gjetanger 
til Ann Kristin 
Brandstadmoen og 
Nils-Petter Gjetan-
ger (13.10.2009)

Andel av Lam-
pepusserveien 19 
(Gnr 2, bnr 164) er 
overdradd fra Kari 
Gjetanger til Ann 
Kristin Brands-
tadmoen og Nils-
Petter Gjetanger 
(13.10.2009)

Blylagveien 48 (Gnr 
16, bnr 37) er over-
dradd for kr 800.000 
fra Stein Harbø til 
Bjørg Elin Strugstad 
Harbø (13.10.2009)

Andel av Lyngveien 
11 (Gnr 4, bnr 494) 
er overdradd for kr 
510.000 fra Jean 
Kristian Jyrkinen til 
Karianne Thorsby 
(13.10.2009)

Gnr 27, bnr 247 er 
overdradd fra Per 
Wille Bøe Karlsen 
til Gerd Karlsen 
(14.10.2009)

Gnr 27, bnr 32 er 
overdradd fra Gerd 
Karlsen til Kirsten 
Elisabeth Vaagen 
(14.10.2009)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 27, 
bnr 247

Gnr 27, bnr 32 er 
overdradd fra Kirst-
en Elisabeth Vaagen 

til Øyvind Vaagen 
og Elisabeth Vaagen 
(14.10.2009)
Overdragelsen om-
fatter også Gnr 27, 
bnr 247

Whistbakken 42 
(Gnr 7, bnr 40) 
er overdradd for 
kr 900.000 fra 
Brit Kjendbakke 
og Per Andreas 
Kjendbakke til Ole 
Petter Kjendbakke 
(15.10.2009)
Overdragelsen om-
fatter også Whist-
bakken 36 (Gnr 7, 
bnr 51)
Overdragelsen 
omfatter også Gnr 7, 
bnr 69

Hovdens vei 21 
(Gnr 6, bnr 295) 
er solgt for kr 
1.150.000 fra Oslof-
jorden Eiendomsut-
vikling as til Gunnar 
Hughes Seitz 
(15.10.2009)

Tangen Terrasse 
35 (Gnr 4, bnr 
240) er solgt for kr 
3.675.000 fra Erik 
Farbrot og Evelyn 
Farbrot til Thøger 
Nordbø og Egle Ele-
na Junusiene Nor-
dbø (16.10.2009)
Løkkeveien 16 
(Gnr 5, bnr 349) 
er overdradd fra 
Jan Hassler til Jan 
Eivind Hassler 
(16.10.2009)

Andel av Blåbærst-
ien 16 F (Gnr 2, bnr 
1122, seksjon 79) er 
overdradd fra Niels 
Magnus Bugge til 
Olga Ragnhild Slåt-
telid Bugge og Niels 
Andreas Bugge 
(19.10.2009)

Andel av Mosses 
vei 9 (Gnr 5, bnr 
248) er overdradd 

for kr 3.925.000 
fra Barbro Nord-
land Johannessen 
til Torbjørn Larsen 
(19.10.2009)

Lindemannvei 
39 (Gnr 30, bnr 
434) er solgt for 
kr 2.975.000 fra 
Robert Foss til 
Tomas Hodnungseth 
og Lene Dybing 
(19.10.2009)

Bjørnemyrsvin-
gen 5 (Gnr 1, bnr 
538) er solgt for kr 
5.000.000 fra Vera 
Synnøve Lillejordet 
til Torkil Krange 
og Marit Haugen 
(19.10.2009)

Eikåsveien 52 (Gnr 
1, bnr 828, seksjon 
2) er solgt for kr 
2.450.000 fra Torkil 

Krange og Marit 
Haugen til Vera 
Synnøve Lillejordet 
(19.10.2009)

Tangen Terrasse 
36 (Gnr 4, bnr 
243) er solgt for kr 
4.600.000 fra Else 
Lisbeth Johnsen 
til Odd Lasse 
Samuelsen og Mona 
Carlsson Samuelsen 
(21.10.2009)

Bergtunveien 1 (Gnr 
1, bnr 75) er solgt 
for kr 3.650.000 fra 
Hanne Millstein til 
Liv Ingvild Bruland 
og Andrew Sinclair 
Schou (21.10.2009)

Løeshagaveien 
128 (Gnr 10, bnr 
151) er solgt for kr 
3.750.000 fra Kari 
Mette Røer Højer 
og Inger-Johanne 

Røer til Henriette 
Erika Susanne 
Parmann og Frank 
André Nes Parmann 
(23.10.2009)

Blåbærstien 7 E 
(Gnr 2, bnr 1122, 
seksjon 32) er solgt 
for kr 2.675.000 fra 
Gry Skålnes og An-
ders Bryhni til Ann 
Edith Wulff Armit-
stead (27.10.2009)

Kløftaveien 31 
(Gnr 23, bnr 34) er 
overdradd fra Hans 
Trygve Nilsen til In-
gerid Therese Nilsen 
(27.10.2009)
Overdragelsen om-
fatter også e.d. i Bø 
kommune)

Kilde: Statens 
kartverk
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Sjøstrand Vel får støtte til trafikksikring av midtre og 
nedre del av Sjøstrandveien. Støtten skal gå til utbed-
ring og reparasjon av eksisterende og langsgående 
gjerde.

Tangen Vel får støtte til et lys-punkt på stien fra Ut-
siktsveien til Tangen Terrasse. 

Hellvik Vel får støtte til gatebelysning i Hakkespettlia.

Bomannsvik Vel får støtte til sikring av trafikkfarlig 
vei.

Ellingstadåsen Vel får støtte til speil i trafikkfarlig vei.

Ursvik Vel får støtte til sikring av Ursvikveien i forbin-
delse med anleggelse av prosjekt Ursvikbakken.

Det påpekes at det kun gis støtte til sikring av veier og 
lys. Vi gir ikke støtte til vedlikeholdsarbeid. En god 
del av søknadene vi mottak var til generelt vedlike-
hold av veier og vi har derfor måttet avvise av disse.

Pga. prekær pågang, tildeler vi i år midler for ca 60.000 
kr og henter de resterende 10.000 fra avsatte midler.

Stønad blir fordelt etter samme prinsipp som tidligere:
• 50 prosent av kostnadene blir dekket med en øvre 

grense på 12.500 kr.
• Pengene utbetales når faktura på utført jobb for-

evises regnskapsansvarlig i velforbundet.

Tidsfrist:
Nytt av året er at vi setter en frist til at arbeidet skal 
være utført og pengene skal være utbetalt innen ut-
gangen av 2010. Hvis Velet ikke har fått satt igang det 
planlagte arbeidet innen den tid, må de søke på nytt.
Dette gjør vi for å få en bedre oversikt i våre avsatte 
midler.

Avsatte midler:
Vi ønsker nå å rydde litt opp i de midlene vi har av-
satt til dette formålet i regnskapene våre og ber der-
for Velene som tidligere har fått tildelt midler og som 
enda ikke har fått tildelt disse om å ta kontakt med 
sekretæriatet for å gjøre krav på disse.

NB:
Frist til å gjøre krav på disse avsatte midlene er ut-
gangen av 2009.

Støtte til lys og veisikring deles ut:
Årets søknader om støtte til trafikksikring og lys er gjennomgått av 

styret i Nesodden velforbund og følgende Vel får tildelt støtte:
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Sørg for synlig og godkjent husnummer!
Alle på Nesodden har husnummer. Men leger 
som kjører legevakt, og andre som besøker mange 
husstander på Nesodden, klager ofte sin nød over 
manglende husnummer. Oppfordringen går derfor 
til alle Nesoddens husstander: Sørg for å merke 
huset ditt med nummer slik at det er synlig fra ve-
ien! 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 gjelder for veinavn: Velene oppfordres til å 
lage skilt og plassere det sentralt i nærmeste kryss.
Lurer du på hvor du får tak i et godkjent husnum-
mer? Ta kontakt med Nesodden brannstasjon.

Har vi riktig opplysninger?
Sekretariatet minner om at vel og foreninger fak-
tureres for kontingent etter antall medlemmer, så 
sørg for at vi får beskjed om alle endringer.
Meld endringer til oss på epost til
kontakt@nesodden-velforbund.no
eller i vanlig post til: Nesodden Velforbund,
Postboks 127, 1451 Nesoddtangen.

HUSK              HUSK A
nnonser og notiser



H
eading Avisen for 50 år side!

Fellesvelets avis for 50 år siden!

Returadresse: 
Nesodden Velforbund
Postboks 127 
1451 Nesoddtangen

B

Det ble gitt ut 2 nummer av Felles-
velets Avis i slutten av 1959. I nr. 
4, som kom ut i november, ble  
hele forsiden viet Gunnar Havstads 
innlegg som handlet om stedsnavn 
og omdøping av disse. Han stiller 
bl.a spørsmål ved hvem det er som 
har bestemt at Blylaget skal endres 
til Bløylaget, Jaer til Jar, om Oks-
vald skrives med ld eller dobbel-
l.  Han avslutter sitt innlegg med 
å nevne at han av og til tenker 
på å utklekke en humoreske om 
hvorfor Kølabonn aldri kan få 
hete det det heter...

Videre fortelles det at Sunnaas 
pleiehjem i løpet av et års tid 
står klar til å ta imot respirator-
pasienter som trenger langvar-
ig behandling etter polio-lam-
melser i åndedrettsorganene.

Et referat fra Blylaget Vels 
generalforsmling fyller 
nesten hele resten av avisen. 
Dette referatet viser at sak-
ene som tas opp, ikke har 
endret seg mye iløpet av 50 
år. Det blir nemlig søkt om 
bevilgning om 200 kr! til å 
få Strandveien i orden.
Og saker som blir tatt opp 
var veier som ble ødelagt 
av uvettig bilkjøring, vei-
lys, vann og kloakk. Det utspant 
seg visstnok en diskusjon særlig 
når det gjaldt kloakkforholdene. 
Det ble fastslått at velet ikke har 
noe ansvar hvis en brønn blir foru-
renset av kloakk og at ansvaret 
hviler hos den som lar sin kloakk 
renne ut på en uforsvarlig måte... 
En ikke ukjent problemstilling idag 
heller - 50 år senere?
Verden forandrer seg kanskje ikke 
så fort allikevel...?

Sadisten som ble nevnt i nr 3, blir 
også nevnt i denne avisen. Det er 
tydelig at denne kattemishandlin-
gen engasjerer mange.

Frivilligheten jobbet også den gan-
gen med positive tiltak. Flykt-
ningekomiteen i Frogn opplyser 
om at bøsseinnsamlingen ved val-
glokalene innbragt 400 kr til inn-
tekt for flyktingene.

På baksiden 
får vi vite at forbundet  represen-
terer 29 velforennger.

Opprinnelsen til stedsnavnet Bly-
laget/Bløylaget, som også tidligere 
het Bløylauget blir omtalt på forsi-
den av nr. 5 som kom ut i desember. 
Her blir det forklart at Bløylaget 
var fra gammelt tid et fiskeleie. 
“Lauget” betyr et samlingssted 
for fiskere. “Bløya” betyr teppe 

og brukes om flate skjær og fjell. 
Man kan spore navnet helt tilbake 
til 1741.

Avisen har også fått tillatelse av 
Ukebladet Aktuell til å gjengi Rolf 
Kirkvaags møte med skøyteskip-
per Eilif Borgen, som er en artig 
dialog om vær, vind, rekerfiske og 
julepresang til kona.

Det blir også opplyst at Follo 
Brannkasse har hatt ekstraordinært 

årsmøte hvor det enstemmig ble 
vedtatt å opprette et represent-
antskap bestående av 18 med-
lemmer.

Det opplyses også at Signalen 
“endelig” blir revet, etter trege 
runder med budgivning. Nedriv-
ningen skal være ferdig i 1960.

Det nevnes også at en betraktning  
i siste nr. av “Liv og Helse”, over 
kloakkforholdene i tettbebyggelser 
på landsbygda, gjort av en dis-
trikstlege er rystende. Helserådet 
mottok mange klager over dårlig 
drikkevann.

I en liten artikkel nevnes det at hver 
3. husmor er uvitende om Forbruk-
errådet.
Det er også viet en halv side til 
“Husmorspalten”. Her finner vi 
oppskrifter på “sild i karri” og 
“Hakkebiff med løk”.
I tillegg finner vi en artikkel som 
handler om egg og hvordan de skal 
kokes. Visste du at egg ikke skal 
fosskoke og at eggehviten stivner 
allerede ved 70 grader?

I en oversikt fra Boligdirektoratet 
fremgår det at 22 937 leiligheter er 
under bygging i hele landet.


