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Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

Hyggelig selskap I God mat
Lunsj I Middag I Ute og inne

Reidunn Selsjord MNKF
Tlf 66 96 18 28 /
41 40 97 05

LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774
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Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Hasle Kajakk

• Uteplassen
Excursion 500/520cm
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
9550,–
• Badeplassen

F ORENINGSNYT

VIKEN REHABILITERING AS

hjelper deg med rehabilitering,
total renovering eller mindre oppdrag
innendørs og utvendig.
Vi utfører også alle typer tilbygg, ombygging
og påbygging, fra garasjer til verandaer
og vinterhager.
Vi kan også utføre oppdraget som totalentreprenør, for rehabilitering av hele fasaden.

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no

Nesodden rammeverksted
og
nettgalleri
Høy kvalitet - konkurransedyktige priser - T:940 50 001
Øvre Movei 54 - neegalleri.net - helleiken@gmail.com
Åpningstid: 9-19 (10-17), men ring gjerne for avtale

Tel: 48402774

post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

Male inne?

MALE HUSET ELLER FASADEVASK?

Vi
erfaring innen
innen alle
alle
Vi har
har mange
mange års erfaring
typer malertjenester
malertjenester
typer
920 14
Ring 982
21715
606
for gratis befaring
befaring
eller besøk
eller
besøk blr.as
brl.as

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

Sagstuen Auto A/S

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

•
•

ADVOKAT

www.akriss.no

Adeline Brenden-Veisal

tannhelse@akriss.no

Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
adeline@advokatbrenden.no
tlf 469 47 369 - www.advokatbrenden.no

5-gangers introduksjonskurs i
SM Å GRUPPER!

U

V E L KO M M E N

www.yoganesodden.no

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Tangen senter, Vestveien 51. 2.etg. Telefon 906 71 125

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

Tlf: 64 98 98 10
post@sagstuenauto.no
www.sagstuenauto.no

tannhelse

Klassisk yoga i april-mai

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
Tlf. 99 37 39
99
www.samcom.no
– post@samcom.no

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89
e-post: anne.marit.tronvik@online.no

Brønn- og
energiboring
utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

Alt i rørleggerarbeid
Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

NESODDEN
MENIGHETSHUS

www.samcom.no – post@samcom.no

presis
ars as

p.

autorisert regnskapsførerselskap

Vi hjelper deg med alt
innenfor regnskap, lønn,
rådgivning, skattemelding
og årsregnskap
Vi bruker primært
Visma Business,
E-accounting og Tripletex
tlf. 669 669 50
postboks 151,
1451 nesoddtangen
besøksadresse:
tangen nærsenter
www.presis-ars.no

F Boligstruktur og smittefare
O
K
U
S

Så lot vi altså optimismen råde ved å tro at epidemien var på retur, og at vi skulle
unngå den tredje smittebølgen.
Vi tok dessverre feil, og egentlig er vi vel alle grundig lei av dette marerittet som har
styrt livene våre i mer enn ett helt år.
At situasjonen har fått store konsekvenser for oss alle merker vi jo til daglig.
At den også har fått mange til å reflektere over framtiden er jo også naturlig.
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Hva blir det neste?
Får vi tilbake vårt tidligere liv?
Er vi godt nok forberedt på nye mutasjoner?
Hvordan skal vi beskytte oss?

Erfaringen så langt har vist at det er en klar sammenheng mellom befolkningskonsentrasjoner, trangboddhet og smittefare.
Hovedstadens smittesituasjon er et beklagelig eksempel på dette.
Så åpenbarer det seg et tankekors:
At framtidig boligstruktur legger opp til en sentralisering og fortetting uten
sidestykke i vår historie, er tydelig formidlet gjennom statens egen, nasjonale
utbyggingsplan; Areal- og transportplanen.
Her fremlegges blant annet knutepunktstrategien, som fastsetter ambisjonen om
befolkningskonsentrasjoner omkring kommunikasjonsknutepunktene.
Selvsagt forstår vi de økologiske argumentene som ligger til grunn for disse planene:
Folk skal bo tettere og forflytte seg mindre for å begrense det miljømessige
fotavtrykket.
Pandemiproblematikk var nok ingen agenda da disse tankene ble lansert.
Smittefaren øker utvilsomt ved konsentrert bebyggelse.
Også Nesodden har måttet kjempe en politisk kamp for å bringe til torgs noen
desentraliserte tanker i forhold til vår lokale utbyggingsstruktur. Det måtte som kjent
en politisk kraftinnsats til for å unngå at Nesoddtangen skulle måtte tilgodeses med
80% av all framtidig bebyggelse, etter direktiv fra overordnet myndighet – Staten og
Fylkeskommunen.
Hvilket potensielt smitteeldorado!
Som vi vet resulterte lokal motstand i at utbyggingen av Nesodden blir mer
balansert og desentralisert.
45% av framtidig bebyggelse skal nå legges til Tangen-området, 35% til
Fagerstrand-området, og de resterende 20% til grendeområdene.
En seier både for bevaring av Nesoddens tradisjonelle boligstruktur og sannsynligvis
også for smittebegrensing?
Nå forventer vi at det politiske miljøet som klarte å stoppe overbefokningen av
Tangen, også har smittesyndromet i tankene når den planlagte fortettingen av det
samme området skal besluttes.
Arealknapphet burde ikke være et vektig argument i en kommune hvor 20.000
innbyggere deler 61 kvadratkilometer areal. (1 kvadratkilometer - km2 - tilsvarer
1000x1000 meter) Nesoddens areal er følgelig 61000000 kvadratmeter (m2).
Altså ikke mindre enn 61 millioner kvadratmeter – noe som i sin tur tilgodeser hver
innbygger med 3005 m2 areal!
Eller med andre ord – en stor boligtomt til hver og en av oss.
Nei da, vi lider ikke av plassmangel på halvøya.
Utfordringen er vel snarere klok arealutnyttelse?
Tor Fagerland
Redaktør

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE

Vi håper å kunne holde disse
gudstjenestene i uke 14.

Det blir ingen gudstjenester i
Nesoddens kirker i uke 12 og 13.
På Facebook presenterer vi Den
Store Påskefortellingen i en serie på
4 avsnitt: et samarbeid mellom
fiolinisten Bogumila Nystedt,
kantor Ingeborg Christoffersen,
filmer Morten Olaussen og presten
Svein Hunnestad.
Sjekk vår Facebook-side for mer
informasjon.

Søndag 11. april
Gudstjeneste med dåp
Gjøfjell kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Skoklefall kirke kl. 11.00

www.nesodden.kirken.no

Folkekirken på Nesodden

AKTIVITETER

Ekelund Seniorsenter
Alle aktiviteter i regi av
Ekelund Seniorsenter
er innstilt inntil videre,
med hensyn til smittevern
og risikogrupper etter
myndighetenes anbefalinger.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail
om det er noe du lurer på!
Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

LAG/FORENINGER
PARTIER
RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 –
hverdager kl 16-20

Gir råd og info om dine rettigheter
innen helse, omsorg, sosiale
tjenester, skole/barnehage, arbeidsliv.

SPRO VEL
Kontakt Simen Havig-Gjelseth
simen.sons@icloud.com
Tlf. 900 96 601

3. NESODDEN
ST. GEORGS GILDE
Kont. Steinar Gullerud
tlf. 66 91 92 46
steinar.gullerud@
getmail.no

www.sandvang.no

Utleie av selskapslokaler
mob. 47 31 70 33
liseelfstrand@gmail.com

SVESTAD VEL

”Nesoddens mest aktive velforening?”
Formann: Tor Vidar Fosse
Kontakt: post@svestadvel.no
eller tel 950 55 688

BOMANSVIK
VEL
Kontakt: Per Hopsø
Mobil 90 98 68 42
phopso@online.no

Utleielokaler for 40-120 personer

BREIDABLIKK GRENDEHUS
1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21
www.breidablikk-fagerstrand.com

KATOLSK MESSE I
SKOKLEFALL KIRKE
HVER 1. OG 3. SØNDAG
I MÅNEDEN KL. 13.30
ALLE VELKOMMEN!
FJELLSTRAND VEL
Kontaktperson Jan Kilemo,
tlf. 909 38 585.
Vi kan følges på web:
http://www.fjellstrand-vel.no og
facebook: Fjellstrand Vel

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.
Kontakt Marilena Zlatanou
66 91 16 79 eller 98 81 36 36

Fagerstrand
Idrettsforening
medlemsservice@fagerstrand.no
www.fagerstrand.no

Fjellstrand &
Myklerud skolekorps
Gi barnet ditt en hobby som varer!
Ta kontakt for informasjon;
fmskolemusikk@gmail.com

ARBEID UTFØRES

HELSE /VELVÆRE

Massasje

• NYBYGG
• TILBYGG

Lengter du etter
velvære i hverdagen?

• PÅBYGG
• REHABILITERING

Gi kroppen din omsorg
i det nye året!

• TAKARBEIDER
Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• Frigjøring av muskel•
•

spenninger i bl.a. nakke,
skuldre og hofter.
Mer flyt og liv i kroppen.
En glad kropp, og dermed
mer overskudd og
avslapping i hverdagen.

Bindevevsmassasje,
Zen, Coaching,
Fotsoneterapi,
Øreakupunktur,
Refleksiologi,
Japansk massasje,
Reiki mm.
Ring meg for en prat, sammen
finner vi ut hva du behøver!

Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag)
Tlf: 98 20 20 00 • E-post: post@mesterbedriften.no
www.mesterbedriften.no • www.facebook.com/mesterbedriften

Fagerstrand Parkett
& Gulvsliping
Sliping og behandling av alle
typer gulv. Gratis prisoverslag.
per-chrl@online.no
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01

Din lokale Elektroinstallatør

TLF: 96 01 70 20
SMÅANNONSER

Badehus til salgs
Ved Oksval båthavn.
Finn-kode: 212245680
___________________________
Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser
Mobil: 96670619
___________________________
Garasje ønskes leid
Garasjeplass, lagerplass, for
veteranbil. T. 908 46 613
___________________________
Hus ønskes kjøpt!
Har du en bolig belligende på
vestsiden av Nesodden (mellom
Flaskebekk og Alværn) som du
vurderer å selge? Vi er på
leting etter et hus (evt. kjøp av
utvidbar hytte) til vår familie på
4 med hund. Oppussingsobjekt ingen hindring!
Ring/SMS:90546972 eller
e-mail: karinelunde@live.com

Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________
Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
___________________________
Gamle militære ting og
gjenstander ønskes kjøpt.
Seriøs samler og forfatter.
Betaler godt. Tlf. 99711805
___________________________
STILLAS TIL LEIE fra kr 168,–
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no.
NESODDEN STILLAS,
tlf: 95 22 22 63
___________________________
Trefelling/hage og vaktmestertjester.
Beskjæring av frukttrær/hekk.
30 års erfaring/kvistkutter.
Gravstedsbeplanting.
Svein Erik/9598 4030.

• VÅTROM

Nyborgbakken
15,1458
1458Fjellstrand
Fjellstrand
Marikloppa 20,
• Reparasjon av alle merker • Gratis låneapparat • Meget kort reparasjonstid
• Pensjonistrabatt • Salg av billig brukt • Vi henter og bringer
SALG AV NYE: TV/Plasma/LCD/Video/DVD • Parabol/Antenner/Bakkenett
• Digitale antenner/tunere
www.sverrestv.no
15,1458
1458Fjellstrand
Fjellstrand.•• Tlf.
Tlf. 924 00 306
www.sverrestv.no• •Nyborgbakken
Marikloppa 20,

Tlf. 97 03 88 50

Snekker med 30 års erfaring
innen: takarbeid, vindu/dør,
fasadearbeid, tilbygg,
terrasse. Tlf. 45852197
___________________________

• DØRER

SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

Jeg heter Randi Sundstøl og
holder til på Svestad.
Neste utgave av Foreningsnytt
kommer uke 15,
Bestillingsfrist torsdag 8. april

• VINDUER

Malearbeid utføres
Vi tilbyr alle typer maleoppdrag
– utvendig og innvendig. Alle
overflater fra grunnarbeidet til
toppstrøket. Vår 5. sesong på
Nesodden, prøv oss denne
sommeren!
Vi er ressurssterke og leverer.
Vi har også gode referanser.
Vi snakker engelsk.
Ring Kasper 465 69 266
___________________________
Kvinnelig rolig pensjonist,
ikke røker, søker langstidsleie
på Nesodden, med sin katt, fra
1. juli. Ca 50m2, med litt natur.
+/– kr 7500,– Tlf. 91223161.
___________________________
KIWANIS GJENBRUK
Drøbakvn 18, Fagerstrand
Tirsdager 11-14
Torsdager 15-18
Første lørdag hver mnd 11-14
kiwanis.gjenbruk@gmail.com
___________________________
Snekkere – spesialister
Mange fornøyde kunder. Stor
portefølje av prosjekter.
Kontakt oss for gratis befaring!
Filip - SmartBygg T. 46379397

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-

TØMRERMESTER
ALEKSANDER OPDAL AS
UTFØRER ALT INNEN TØMRERARBEIDER
Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Takarbeid
Våtrom • Dører • Vinduer - post@opdal.info

Tlf. 98 11 99 77

Når kvalitet gjelder!

Din lokale hjelper AS
VAKTMESTERTJENESTER

• Snekring ute og inne
• Mur, puss og flislegging,
steinlegging og skifer
• Eget blikkenslagerverksted,
tak og beslag
• Maling av dyktige malere
ute og inne.
• Trefelling og beskjæring, egen forsikring - IF

Tlf 93 86 11 5 • arnelendl@gmail.com

Rehabilitering
Vinduer og dører

Baderom
Membran

950 78 087

Dyreportretter

Dine elskede venner i kunstnerisk form
Ta kontakt: 412 82 414
www.anainigoolea.com

Vi hjelper deg til alle anledninger. Følg oss på
facebook og instagram for gode tilbud og inspirasjon

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no
Gode matopplevelser!

INFORMASJON OM KORONA I NESODDEN KOMMUNE
På bakgrunn av den forverrede smittesituasjonen
besluttet regjeringen å gjeninnføre strengere smitteverntiltak i Viken-regionen i perioden 16. mars
til 11. april. Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å
fortsatt følge smittevernregler og anbefalinger.

Hold avstand og ta vare på hverandre!
SMITTEVERNRÅD FOR PÅSKEN
• Hold deg hjemme hvis du er syk, og dra hjem
fra hytta hvis du blir syk.
• Ikke dra noe sted hvis du er i karantene eller
venter på svar på koronatest.
• Begrens sosial (fysisk) kontakt i størst mulig grad.
• Unngå besøk – både hjemme og på hytta.
Det gis unntak for:
- Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos
personer som er i livets siste fase.
- Aleneboende kan ha besøk av, eller gå på besøk
til, én til to faste venner eller én fast husstand.
- Barn kan ha besøk av, eller gå på besøk til,
én til to faste venner.
• Hold minst to meter avstand til andre mennesker,
unntatt de du bor sammen med.
• Unngå unødvendige reiser. Du kan reise på hytte
eller hotell innenlands, men vær nøye med
smittevernreglene:
- Gjør innkjøpene hjemme før du drar, og unngå
kontakt med andre mennesker under reisen
og oppholdet.
- Unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
- Unngå steder der mange er samlet og det
er vanskelig å holde avstand, som
serveringssteder, varmestuer og lignende.
- Det er de strengeste reglene som gjelder, enten
det er reglene der du kommer fra eller reglene
der du reiser til.

Velg påskeaktiviteter som foregår
utendørs, der er smitterisikoen minst.

HUSK HUSSTANDSKARANTENE OG MUNNBINDPÅBUD

Vi minner om viktigheten av å følge husstandskarantenen: Hvis noen i en husstand har covid-19-symptomer
skal vedkommende teste seg. Frem til negativt prøvesvar foreligger skal hele husstanden være i karantene.
Husk også munnbindpåbudet i kollektivtrafikken og i
butikker, som innebærer at man må bruke munnbind
uavhengig av om man kan opprettholde avstand eller
ikke. Det er også anbefalt å bruke munnbind alle steder
hvor det samles mennesker, når du ikke kan holde to
meters avstand.

VAKSINERING

Nesodden kommune er godt i gang med vaksineringen
av aldersgruppen 75-84 år, og alle innbyggere over 80
år har fått tilbud om vaksine. På vår nettside finner du
informasjon om når din aldersgruppe skal vaksineres.
BESTILLE TIME TIL VAKSINE
Du som tilhører aldersgruppen 75+ kan nå bestille tid
for vaksinering. Du bestiller selv time i vårt digitale
bookingsystem, slik at du kan velge et tidspunkt som
passer deg. Du kan også bestille time på telefon.

SMITTESPORING

Folkehelseinstituttets app Smittestopp kan bidra til å
forhindre at koronaviruset sprer seg ukontrollert i samfunnet. Vi oppfordrer alle til å laste ned og bruke appen.

VIKTIGE TELEFONNUMRE OG KONTAKTINFORMASJON
Test-telefonen: 940 14 401
Ta kontakt med test-senteret hvis du har behov for å ta
en koronatest. Telefonen er betjent mandag-fredag
kl. 08.30-15.00 og lørdager kl. 10.00-14.00
Du må oppgi fødselsnummer (11 siffer) når du bestiller
testen. Du kan også bestille test digitalt på vår hjemmeside.
Hjelpetelefonen: 400 21 926
Ring oss hvis du trenger noen å snakke med. Telefonen
betjenes av helsepersonell mandag-fredag kl. 08.00-16.00.
Vakttelefonen smittesporing: 907 33 826
Telefonen er bemannet mandag-fredag kl. 08.00-22.00
og lørdag og søndag kl. 10.00-18.00.
Vaksinestasjonen: 940 01 021
Har du spørsmål eller ønsker å bestille vaksine, kan du
ringe vaksinestasjonen på Fjellstrand.

På www.nesodden.kommune.no finner du mer
informasjon om smitteverntiltak, koronasituasjonen
og hvordan du bestiller time til vaksine.

Nesodden
kommune

