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REISEPLANER?

Alt i rørleggerarbeid

Behov for vaksiner?

F L A S K EoBg sEå Kp åK
7 - 2 3 lørdager !

Bjørnemyr Legekontor
Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98

fra

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

BUNAD

• Boder • Hagemøbler • Lekeplassutstyr

Søm • Reparasjon • Omsøm

FRI FRAKT TIL NESODDEN (på lagervarer)

Tlf. 93 06 39 32

tlf: 66 91 73 20, epost: post@sommerbutikken.no

Tannlege Balwinder Kaur
Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66 91 12 48

Nye

Elektropartner AS
MAT
FRA HAVET!
F I SKEB I L M E D FLOTTE FISKE PR OD UK TE R
KOMMER TORSDAG 7. MARS!

til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00
Torsk i skiver
Seifilet
Kveiteskiver
Hvalbiff i skiver

119,–
89,–
189,–
159,–

PRIS
PR.
KILO

kg torskefilet
ud 6,8
pr. kartong kr.

Tilb

Lettsaltet uerfilet
Røkt/lettsaltet torskefilet
Blandaball/Kristiansundball
Torskefilet u/skinn

970,–

5 kg torskeloins
pr. kartong kr.

OLE LØVOLD AS
Mer enn 40 år med fisk og fiskemat
LANGØYNESET - 6530 AVERØY

128,–
140,–
120,–
155,–

880,–

Vi har også fiskekaker,
fiskeball, reker, seifilet osv.

Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Tlf. 45 00 00 48
Flaskebekksenteret - post@dentix.no

Dette nummeret har

Nesodden Velforbund
på baksiden

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

Nesodden rammeverksted
og
nettgalleri

•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

OSTEOPAT

Konfirmant?

Se vår konfirmasjonsmeny og buffeter
Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

Gode matopplevelser!
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T Moderne
G kontorlokaler
X Fjellstrandveien 9

Fibernett - Sentralt - Profesjonelt

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

Vond rygg?
Hvorfor ikke prøve
Osteopati?
William Gaston
Tlf: 41 35 93 80
25% rabatt

på førstegangs konsultasjon

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

Tlf. 901 57 977

Tidligere Nesodden Bakeri sine lokaler til leie
umiddelbart – ca 150m2
Vi er åpne for fleksible løsninger
i lokalet om ønskelig.
Nesodden bakeri eiendom
Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand

ANNE NESHEIM
VARDEN
ADELINE BRENDEN-VEISAL
95 75 93 80
ENERGIHUSET
46 94 73 69
Følg oss på FB: www facebook.com/advokatprat

Samfunnshuset

side 4

ningsnytt

T: 940 50 001

40 84 80 69 - bitrigfix.no /officespace

Sagstuen Auto A/S
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Nesodden
Folkeopplysn
ingsråd

Etablert 1950
Utgiver av Fore

Henvendelse:
Hans Erik Hansen 924 00 306, service@sverrestv.no
eller Roy A. Hansen 91 171 249, royarth.hansen@gmail.com

KIRKENE

www.nesodden.kirken.no

NESODDEN
VELFORBUND

Nesodden kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl 11. 00
Gudstjeneste

Kontaktperson/Leder:

Trond Erik Bergersen
Mobil: 90737950

kontakt@nesoddenvelforbund.no
www.nesoddenvelforbund.no

- hjelper hjemløse katter.
Kontakt Kari Rolland:
997 227 56

AKTIVITETER
Ekelund Seniorsenter

Årsmøte i NESODDEN TURLAG

Møteplassen for pensjonister og
trygdede i alderen 55+

14. mars kl 18:15 på Tangenten, møterom Hasle
Alle medlemmer av DNT på Nesodden er velkomne!
Innkalling og sakspapirer ligger på

www.nesoddenturlag.no

Skjer’a?

VÅRE AKTIVITETER:
På huset:

• Male og tegnegruppe
• Treningsgruppe • Chi-gong
• Gubbekjelleren • Bridge
• Lunsjservering • Bingo
• Boccia • Menn og mat
• Medisinsk yoga
• Innsats for andre
• Konserter/foredrag mm.
På Tangenten:
Medisinsk yoga
På Breidablikk:
Sterk og stødig
Bingo
Lunsj
Foredrag/konserter

Hva skjer på Nesodden?

Torsdag 7. mars
Kl. 17.00 - 19.00: Kom&Prat (Parlamentet, Fagerstrand)
Kl. 19.00: Arredondo & Sødal og …. Nesodden Sangkor!
(Skoklefaldsalen, Steinerskolen)

Kl. 19.00 - 21.30: Peter Wemø - svensk på Alværn (Huskonsert)
Kl. 20.15 - 22.00: Tore Brunborg &Steinar Raknes BACKCOUNTRY

O

Velkommen!

Tirsdag 12. mars
Kl. 16.00 - 17.00: Barnesjakk (Nesodden bibliotek)

Hilda Magnussensvei 1

Aktivitetstilbud alle hverdager
Kontakt oss på:
Tlf: 94797583

Onsdag 13. mars Kl. 19.00 - 21.00: Filosofitreff! (Nesodden bibliotek)
Torsdag 14. mars Kl. 13-14 U3A Kathrine Geard om boka

anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

Kunstnerkommunen Nesodden. Deretter årsmøte. (Samfunnshuset)

Velkommen til

Postboks 195
1451 Nesoddtangen
Tlf. 900 35 699
post@nesoddtunetsvenner.no
Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895
www.nordrenesoddenskolekorps

RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 –
hverdager kl 16-20

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

Garn fra Sandnes
og Viking, fra

kr 398,-

kr 20,-

Rundpinner/
settepinner fra
Alukasser,
fra

kr 589,Tilbudene gjelder så lenge varebeholdningen rekker

Fjellstrandveien 1, Fjellstrand Tlf: 66 91 83 34

kr 49,-

Hrehlet tien!
næ

Tlf. 66 91 74 77
e-post: post@nesoddenif.no
www.nesoddenif.no

Tlf kontor: 474 86 599
post@pinsekirkennesodden.no
www.pinsekirkennesodden.no

www.sandvang.no

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

Fairtradekommune Nesodden
Øyvind Solum, mobil: 909 95 595,
e-post: osolum@online.no
HUSK Å HANDLE FAIRTRADE!

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

SVESTAD VEL

U3A NESODDEN
Kontakt:
Trygve Nordby,
tlf 90 69 76 56
www.U3ANesodden.no
Aldri
tå
for sen
lære!

Kont. Steinar Gullerud
tlf. 66 91 92 46
steinar.gullerud@
getmail.no

VESTSIDEN
PENSJONISTFORENING
Sandvang, Svestad, 1458 Fjellstr.
Kontakt: Knut Strand,
tlf. 66 91 56 02 mobil 995 88 131

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

Utleielokaler for 40-120 personer

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

kr 298,-

BERGER IDRETTSPARK

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

BREIDABLIKK GRENDEHUS

Verktøykoffert, fra

Nesodden Idrettsforening

SKOKLEFALL MENIGHET
Kapellveien 3
1450 Nesoddtangen

3. NESODDEN
ST. GEORGS GILDE

Garderobekrakk,
eloksert, 3 trinn

97 41 13 77

Gro Ladegård, Blåbærstien 28B
1450 NT - Tlf. 92 40 84 41
Epost: gro.ladegard@kristiania.no

2. - 9. mars kl. 19.00: Nesoddrevyen: Fake (Nesodden videreg. skole)
Lørdag 9. mars
Kl. 12.30 - 14.00: Folkemusikk på Nesodden (Nesodden bibliotek)

Kontakt: Troppsleder Frode Paulsen

D D K AT T

(Hellviktangen)

Fredag 8. mars
Kl. 10.30 - 11.00: Eventyrstud med Anja (Nesodden bibliotek)
Kl. 19.00: Lokal kraft! Kvinner på Nesodden markerer (Nesodden bibliotek)
Kl. 20.00 - 23.30: Synne Meland: Konsert og middag (Hellviktangen)

Speidergruppen
1. Nesodden/Jaer

EN

NESODDKATTEN

S

Utleie av menighetshusene:
Gjøfjell (Killingmo, 93032370)
Nesodden (Tronvik, 92051089)
Skoklefall (Wehmer, 91734369)

Søndag 10. mars

NE

DEN NORSKE
KIRKE

LAG/FORENINGER
PARTIER

KATOLSK MESSE I
SKOKLEFALL KIRKE
HVER 1. OG 3. SØNDAG
I MÅNEDEN KL. 13.30
ALLE VELKOMMEN!
FJELLSTRAND
SPORTSKLUBB
Roar Krislok
Tlf. 477 53 717
Gi barnet ditt en hobby som varer!
Ta kontakt med Karin Fitje
Hasle 911 899 55
Fjellstrand & Myklerud skolekorps
Individuelle øvelser i SFO tiden på de
respektive skoler.

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 VEL
Kontaktperson Jan Kilemo,
tlf. 909 38 585.
Vi kan følges på web:
http://www.fjellstrand-vel.no og
facebook: Fjellstrand Vel

FREDSBEVEGELSEN
på Nesodden
Gudveig Havstad
gud-hav@online.no
66 91 46 28 / 452 31 603

SMÅANNONSER

ARBEID UTFØRES

KIWANIS-LÅVEN - Hagelundvn.
holder åpent for salg og
levering tirsdager kl. 10-12.
fom uke 9.
Tar imot alt SALGBART unntatt
hvitevarer, datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238.
___________________________
Lagerboder til leie,
9,5 m2, innendørs, iso,
frostfritt, tørt, tlf 95218897
___________________________
Snekker/Tømmer med 30 års
erfaring ledig for oppdrag.
Tlf. 45 85 21 97
___________________________

Nytt baderom??

• NYBYGG

•• TILBYGG
TILBYGG
Frank Nilsen Mur & Flis
utfører
• PÅBYGG
• PÅBYGG
store og små oppdrag.
• TAKSTMANN
Har samarbeid med alle
• REHABILITERING
hånd
verkere du vil trenge.
• REHABILITERING
Kontakt oss på mobil:
• TAKARBEIDER
• TAKARBEIDER
911 59 160
Til våre lesere og e-mail: frank@franknilsen.no
Vipps 136376
•• VINDUER
VINDUER

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag)

annonsører

Tlf: 98 20 20 00 • Epost: post@mesterbedriften.no
www.mesterbedriften.no • www.facebook.com/mesterbedriften

Ledig lagerplass!
Privat og bedrift.
Korttids- og langtidslagring.
Dag Wetlesen, Gjøfjeld gård
T. 95 72 07 59/90 14 42 08
___________________________

Gratis befaring / bolig / tilbygg / rehabilitering
og alt annet byggearbeid

STILLAS TIL LEIE fra kr 117,–
Alle størrelser. Ring for tilbud
eller finn oss på FaceBook.
NESODDEN STILLAS,
tlf 95 22 22 63
-------------------------------------------------------------

TØMRERMESTER KRISTIANSEN AS

Øystein Kristiansen
mobil 92 46 45 59
post@tomrermesterkristiansen.no

• DØRER

Til våre lesere og
annonsører

De som
ønsker å
beholde og støtte
Foreningsnytt kan nå
benytte enten Vipps eller
vanlig givergiro: 05304268389

De som
ønsker å
• VÅTROM
VÅTROM
beholde og støtte
Foreningsnytt kan nå
benytte enten Vipps eller
vanlig givergiro: 05304268389

136376

Vipps 136376

Velg BETAL
Velg BETAL

(ikke VIPPS

EN VENN)
(ikke VIPPS
beløp
EN Alle
VENN)
mottas med takk

og husk at overskuddet
kommer folket tilgode!

Alle beløp
mottas med takk
og husk at overskuddet
kommer folket tilgode!

TOTALRENOVERING AV BAD
Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din. GRATIS BEFARING
Tlf. 40846087
10 års garanti
for tett bad.

BALNEA AS

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

Trommereise, Healing, Husrens
Kontakt:Shaman Tone Ikwu
Tel. 99038350
___________________________
Fam.terapeut/klinisk sosionom
tilbyr samtaler med familier,
par eller enkeltpersoner.
Alle aldersgrupper. Kontakt
Arnhild Kihl på tlf 40 06 86 87
eller arnhildkihl@hotmail.com.
___________________________
Innendørs oppussing
fra a til å.
Alle typer sparkling, maling og
snekring. Utmerket kvalitet og
gode referanser.
Vi snakker engelsk.
Ring Kasper på 465 69 266
___________________________
Liker du å TEGNE?
Jentenes Tegnekurs
(Nesodden) søker deg
mellom 13-16 år!
info: siri.kverndokk@gmail.com
___________________________
Happy Redesign
Omtrekking av møbler, skifte
av glidelås/putesøm, enkle
reparasjoner av klær,
Salg av vintage møbler.
T 95231118
pia.mittet@gmail.com
____________________________
Voksen Dame fra Polen, fast
ansatt på Nesoddtunet, leter
etter leilighet/anneks. Har 2
snile steriliserte katter. Sikker
betaler med gode referanser.
Tlf. 91 81 45 45 eller
katarzynakon1@gmail.com.

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

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

Din lokale hjelper AS
Feriemuligheter
hele året:
www

arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

Trefelling med forsikring

Et bilde sier
mer enn 1000 ord ...

Original as
GRAFISK DESIGN
OG PRODUKSJON

Du kan finne det hos oss - eller vi kan lage
det for deg etter ditt eget ønske!
MINIGALLERI

Fjellstrandveien 1 (ved siden av Annas Hybel) • Tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 • lise-lotte@original.as

Ring 41699561 for gratis befaring!
byggoghageservice@epost.no

Handyman med erfaring som snekker og murer, og
erfaring med trefelling og hageservice er klar til å
hjelpe deg med alle mulige utfordringer!
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Tips kan du sende oss,
enten per mail eller post til:
redaktor@foreningsnytt.no eller
Tor Fagerland,
Svestadbakken 42,
1458 Fjellstrand

NB! Nå kan alle Fokus-artiklene
også leses og eventuelt kommenteres i
www.nesoddposten.no

UKE 10
2019

Utdatert
55-åring?

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
(nasjonalt legevaktnummer)
Giftinformasjon 22 59 13 00
Kommuneoverlegen 66 96 43 00
Viltpåkjørsel 02800

26.
september
1964
var det stor ståhei på
Nesodden i og med at
man kunne innvie et nybygd samfunnshus – et hus som fremdeles troner i Kongleveien med sin typiske 60-talls arkitektur. Etter ønske fra daværende ordfører skulle åpningsprogrammet i
vesentlig grad bæres av lokale krefter, noe deltakerlisten bærer
preg av – Nesodden Amatørorkester, Jaer Sangkor, Nesodden Kirkekor, Gjøfjell Kirkekor og Nordre Nesodden Sangkor.
Som åpningsnummer slo man virkelig på den nasjonale stortromma: Landkjenning av Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg
”Og det var Olav Tryggvason..”
Som faksimilen fra 1956 viser var det faktisk Nesodden Folkeopplysningsråd / Foreningsnytt, som var initiativtaker til reising
av dette lokale
Folkets Hus.
8 år skulle det ta før
huset var ferdig.
At Samfunnshuset
har hatt stor betydning for utviklingen
av Nesodden er det
ingen tvil om. Hvorvidt huset kommer
til å få samme betydning for utviklingen i de kommende
55 år, er vel heller
tvilsomt.
Mye har skjedd på
kommunikasjonsfronten som har
endret samfunnet
dramatisk i løpet av
disse årene.
Data har vi fått – for
ikke å snakke om
nytt, flott bibliotek!
Kanskje får vi eget
kulturhus også?
Så står det da der
fremdeles i Kongleveien, dette fordums samlingssted og stirrer
spørrende inn i framtiden med sitt utdaterte titteskaps-sceneøye:
Kommer ikke Olav Tryggvason?
Tor Fagerland, redaktør

Krise- og incestsenteret i Follo
64 97 23 00
Alarmtelefonen for barn og
unge 116 111
Barnevernvakten
917 19 615
Rødekors – barn og unge
800 33 321
Overgrepsmottak 23 48 70 90
eller 22 03 22 93
(Oslo Legevakt- seksuelt
overgrep eller voldtekt)
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helse 116 123
Tannlegevakten 22 67 30 00
(Schweigaardsgate 6, Oslo)
Alternativ til Vold Follo
453 95 343
Veterinærvakt Follo
24-timers vakttelefon
64 94 00 40
Hjertestartere:
Alværn ungdomsskole
Bakkeløkka flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000
Berger Idrettspark
Bergerhallen
Bjørnemyr flerbrukshall
FIF-huset Fagerstrand
Myklerud skole, Nesoddhallen
Nesodden judoklubb
Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)
Nesoddtunet sykehjem
Steilene
Fjellstrand grendehus
Nesoddtangen gård
Samfunnshuset
Ekelund seniorsenter
KIWI Flaskebekk
Vardenbakken 97
Nyborgjordet Fjellstrand
Fagerstrand båtforening
Follo Taxi 064 85
Nesodden kommune
66 96 43 00
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www.fellesveletsavis.no
STYRET I
NESODDEN
VELFORBUND
2018-2019:
LEDER:
Trond Erik Bergersen
Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no
Hellvik Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Søgnhild Østvold
sognhild@gmail.com
Tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Terje Larsen
terlar@live.no
Tlf. 92630095
Hellvikskog vel
Harald Opsand
hopsand@online.no
Tlf. 98679818
Blylaget vel
Torunn Stangeland
ts007@online.no
Tlf: 92200231
Bomansvik Vel
Hanne Ree-Lindstad
Hanne.Ree-Lindstad@
fd.dep.no
Tlf: 99700343
Berger Vel
Kjersti Beck Skogseid
kjerstibeck@gmail.com
Tlf: 92620734
Ellingstadåsen Vel
Magnus Lorvik
magnus@morlock.nu
Tlf: 48883888
Alværn vel

www.nesoddenvelforbund.no

Innhold i denne avisen:
• En av hovedoppgavene som Nesodden Velforbund har jobbet med i de siste årene er
ansvaret for oppgradering og vedlikehold av veilysene i de private veiene her på Nesodden. På side 2 og 3 i denne avisen kan du lese en oppsummering av denne saken.
• For noen år siden åpnet årsmøtet i NVF for at veilag kunne melde seg inn som     
medlemmer. Det er mange fordeler med å være medlem i NVF. Mere om våre         
medlemsfordeler kan du lese på side 3 i denne avisen.
• Årets årsmøte avholdes i Auditoriet på Tangenten, onsdag den 8. mai kl. 18.15.  Mer
om årsmøtet finner du på side 4 i denne avisen.

Vi er på utkikk etter vår nye styreleder!
•
•
•
•

Brenner du for nærmiljøet ditt?
Har du lyst til å drive partipolitisk uavhengig
påvirkningsarbeid for lokalmiljøet?
Er du en person som vil lokalmiljøet vel?
Da er du kanskje rette person til å lede hele
sulamitten?

Vår kjære leder Trond Erik Bergersen takker nemlig for
seg, etter 4 år med aktiv deltakelse i ekte dugnadsånd! Så nå
trenger vi en ny leder, som har pågangsmot og som ønsker
å engasjere seg i styret. Kanskje du synes det høres interessant ut å videreføre det gode arbeidet som Trond og hans
forgjengere har satt i gang, eller kanskje du har noen nye
gode ideer og tenker at «dette ville jeg gjort annerledes» og
har lyst til å endre på noe?
Uansett – er du interessert i å ta ansvar for lokalmiljøet så ta
kontakt med valgkomiteen vår:
Telefon til Arne Lendl: 938 61 151 eller send en mail til
Foto: Mathilde Nicoline Bergersen
oss: kontakt@nesoddenvelforbund.no.
Det eneste kravet er at du er engasjert, har lyst til å drive med frivillig arbeid i et styre som består av
positive og engasjerte mennesker, og at du er medlem i et vel som er medlem i Nesodden Velforbund.
Om ikke du er interessert så kanskje du kjenner noen som egner seg?
Verv gjerne den personen eller tips oss!
Vi også på jakt etter styremedlemmer samt medlemmer til neste års valg-komité!

Vi gratulerer Rudstrand og Presteskjær Vel og
Ellingstadåsen Vel med 75-års jubileum!

UTGIVER: Nesodden Velforbund, Postboks 119, 1457 FAGERSTRAND, kontakt@nesoddenvelforbund.no, www.nesoddenvelforbund.no

Brøyting og veilys – en oppsummering
av en viktig sak for velforbundets medlemmer.
Tekst: Trond Erik Bergersen

- Nesodden Velforbund

Nesodden Velforbund har jobbet med
veilys i private veier lenge. Vi har fått
et godt forhold til kommunens ledelse
i denne saken. Saken har imidlertid skapt mye engasjement og debatt
blant velforbundets medlemmer, senest i en ekstraordinær generalforsamling i januar hvor styret ønsket
fullmakt til å jobbe videre med kommunen. Referat fra dette møtet finnes
på våre hjemmesider; www.nesoddenvelforbund.no. I år er det valgår. Dette
innlegget er et ønske til politisk ledelse
i Nesodden Kommune de neste årene.
Oppsummering – historikk:
Nesodden kommune vedtok hovedplan vei 2013-2023 i september 2013.
Denne planen inneholder mye bra for
utvikling av veier på Nesodden. P.t.
jobbes det blant annet med gangvei
langs Røerveien. Denne planen inneholdt også et lite avsnitt om brøyting
og veilys i private veier. Dette punktet
skapte mye debatt fra vellene og velforbundets side, men vi fikk ikke mye
gehør fra politikernes side.
Samtaler ble innledet mellom administrasjonen i kommunen og velforbundet
som representant for velene. Administrasjonens kommentar i møter var
at brøyting og drift av veilys i private
veier hadde vært en ekstraservice fra
kommunens side. For brøytingens del
var det nok riktig. Kommunen overtok
den fra de private etter en avtale tidlig
på 1990 tallet og da avsluttet i 2013.
Veilys i private veier har aldri tidligere
vært driftet privat.
Brøytingen ble overtatt av veilagene.
Det hører også med at etter omleggingen ble kostnadene for brøyting doblet
både for kommunen og de private veiene, dvs. at kommunen sparte ikke penger på dette. Nesodden Velforbund og
medlemmene mener fremdeles at brøyting bør være en kommunal oppgave.
Vi representerer om lag en tredel av
kommunens innbyggere.
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I møter mellom kommunen og velforbundet var utgangspunktet fra kommu-

nens side at veilyset var veilagenes eiendom i og med at de sto på veilagenes
grunn. Ansvaret for vedlikehold kunne
derfor, etter kommunens syn, overføres
til veilagene direkte. Velforbundet var
ikke enig i dette, og ønsket dokumentasjon av eierforholdet. Etter ganske
lang tid ble dette dokumentert slik: Alt
veilyset som var i tidligere Nesodden
E-verk sitt eie, dvs. både på kommunale og private veier, ble overført vederlagsfritt til kommunen når e-verket ble
solgt i 2000. Med andre ord, veilyset i
private veier var kommunens eiendom,
ikke veilagenes! Overføring av ansvar
for vedlikehold er derfor ikke like rett
fram.
Nesodden Velforbund og deres medlemmer har alltid hevdet at veilys er
og bør være en offentlig kommunal
oppgave. Det går på likhetsprinsippet
og sikkerhet for beboerne generelt.
Velforbundet har likevel i samtaler
med kommunen diskutert mulighet for
overføring til veilagene med bakgrunn
i det politiske vedtaket fra 2013. Samtalene har konkludert med at før en
overføring av eierskap kan finne sted
må kvaliteten på det som overføres ha
en akseptabel tilstand. Mange steder
er den ikke det i dag. Likeledes er det
krav fra staten at veilys må oppgraderes til led-lys for å spare strøm, og forbruk av strøm må måles. Dette er ikke
tilfelle i dag. Denne oppgraderingen er
kostbar. I samtaler vedkjenner kommunen seg eierskapet og ansvar for oppgradering før eventuell overtakelse.
Dette vil være gunstig for veilagene
da de eventuelt vil overta et moderne
veilysanlegg. Dialogen med ledelsen i
kommunen har vært positiv, om ikke vi
alltid har vært enige, etter at eierskapet
ble klarlagt.
I det ekstraordinære møtet med medlemmene ønsket styret å få fullmakt til
å fremforhandle en avtale for overføring, gitt det politiske vedtaket om dette. Møtedeltakerne var svært kritiske til
dette. Forslaget ble nedstemt mot fem
stemmer. Møtedeltakerne mente dette
var en så klar kommunal oppgave at siden de allerede var, og alltid har vært,
eiere av lyset var kommunen forpliktet

til å videreføre vedlikeholdet dersom
ansvaret ikke ble overført.
Videre har Arbeiderpartiet i sitt valgprogram at «Vi vil oppdatere veibelysningen i kommunen til moderne
standard og gi kommunen ansvaret for
all veibelysning på Nesodden». Amta
har også hatt artikler om dette. Varaordfører fra Høyre har også uttalt på
Facebook at det er naturlig at dagens
ordning fortsetter, også begrunnet med
at driftskostnadene forventes å bli vesentlig lavere etter oppgradering. Oppgraderingen må kommunen likevel
finansiere. Andre politiske partier på
venstresiden har tidligere også uttalt
støtte for dette synet. Muligheten for
at dagens ordning hvor eierskapet og
vedlikeholdet av alt veilys fortsatt er i
kommunens regi, er derfor tilstede.
Kommentarer fra
velforbundets medlemmer:
I det omtalte møtet framkom det mange
innvendinger mot overføring av veilyset.
Kort oppsummert:
Ingen er enig i vedtaket om at veilysene
skal overdras til private veier. Derfor
mener møtet at det ikke skal forhandles
videre. Vedtaket må snus!
Dette skaper splid! Det vil vi ikke være
med på!
I mange år har det vært en trend at dugnadsånden overalt i landet på vei ned.
Da er det feil å pålegge vel og veilag
mer ansvar.
Det er uttrykt skepsis rundt drift av lysene. Vil vedtak følges opp? Blir lyspærer byttet? Blir stolper vedlikehold?
osv. Erfaringsmessig forandrer kriteriene seg fra år til år og det er vanskelig å forholde seg til enkelte personer i
administrasjonens løfter og påstander.
Noen foreslår at det ikke forhandles
noe før valget og avvente til etter valget for å se hva som skjer. De politiske
partiene må bearbeides. Det er ønskelig
å se hva som skjer etter valget.

Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Andre mener det er lurt å fortsette dialogen med kommunen, for å få frem
synspunktene fra kommunen og politikerne.

Innsendt svar på disse
kommentarer:
Her stilles noen høyst betimelige spørsmål. Lovligheten i forhold til forvaltningsloven er sikkert utredet tidligere
så der har vi neppe noe å hente – eller?
MEN det er kommunevalg i september
og dette er en sak som vi/velforbundet må kjøre sterkt, få noen større enn
Amta på banen, jeg tror ikke dette er
en unik Nesodden-sak. Og da mener
jeg all veidrift (vedlikehold, brøyting,
lys ++).Partiene må stilles til veggs så
det synes. Det er ikke snakk om økte
utgifter, bare en rettferdig fordeling av
inntekter og utgifter (kommunale avgifter).

Bli medlem i Nesodden Velforbund:

Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2600 husstander på Nesodden og skal representere lokalsamfunnet i forhold
til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i saker som er av betydning og interesse for de lokale
velforeningene.
Som medlem blir ditt vel eller veilag en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor
påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel/veilag er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nærmiljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.

Ellers kan du • Dra nytte av lokal kunnskap og utveksle erfaringer fra
andre lokale vel.
• Få støtte til veilys- og trafikk-sikkerhetstiltak eller til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder.
• Dra nytte av gode tilbud og rabatter som NVF forhandler
frem på vegne av hele organisasjonen.
• Få hjelp til å søke om MVA refusjon. VFO organiserer en
samlet søknad, på vegne av alle medlemmer som søker.
• Få hjelp til å koordinere saksbehandling og bedre samarbeid med andre i saker av felles interesse for flere vel.
• Bli med på felles organisering av gunstig strøsandbestilling og oppfylling av sandkasser når vinteren står
for døren.
• Være med og påvirke hvilke saker Nesodden Velforbund
skal jobbe med.

- Nesodden Velforbund

Et innspill og noen spørsmål til videre arbeide med saken er kommet:
- Vil kommunen kun oppgradere veilysene dersom veilagene overtar de? Har
de juridisk rett til å fraskrive seg ansvar
for sikkerheten for ca 30% av Nesoddens befolkning?
- Har kommunen en fremdriftsplan for
vedlikehold frem til en ev. overtakelse?
- Har kommunen en fremdriftsplan for
oppgradering ved en ev. overtakelse?
- Er det demokratisk at de som bor i

såkalt private veier skal betale samme
skatt til kommunen som de som bor i
såkalt kommunale veier, når de i private veier ikke får tilbake samme service
for skattepengene?
- Burde ikke da de som må betale for
drift av såkalt private veier kunne trekke disse ekstrautgiftene fra på skatten
til kommunen? De som må betale selv
for drift av veiene (og snart også lys)
skal vel ikke være med å finansiere
driften for de som får servicen som del
av sin skatteinnbetaling? Det er ikke
demokratisk.

Som medlem i Nesodden Velforbund blir du også automatisk
medlem av Vellenes Fellesforbund (VFO), og får dra nytte
av de medlemsfordelene de kan tilbyr:
•
Forsikringsordninger
•
Juridisk veiledning og råd
•
Rabattordninger
•
Faglig råd og veiledning
•
Velposten
•
Kurs og konferanser
•
Egen nettside
Mer om VFOs medlemsfordeler finner du her:
velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler
Medlemskontigent i Nesodden Velforbund er for tiden
75,- kr pr vel-medlem.

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no
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Årsmøte 2019 - 8. mai:
Årsmøte 2019 blir avholdt onsdag 8. mai i Auditoriet på
Tangenten kl. 18.15. Merk av datoen!
Vi inviterer alle medlemmer og politiske partier til dette møtet.
Invitasjon vil bli sendt ut på e-mail ila kort tid!
Årsmøtet er et viktig samlingspunkt for å gi styret fullmakter
og oppgaver for året som kommer. Alle medlemmene kan
komme med ønsker og forslag til prioriteringer for styret.
Årsmøtet er også det møtet som fastsetter kontingenten for
neste år, dvs. 2020.

- Nesodden Velforbund

Alle medlemmer har møte- og stemmerett i årsmøtet. Antall
stemmer er definert etter hvor mange medlemmer de enkelte
medlemslag har. Dette fordeler seg slik:
1.
2.
3.

Inntil 50 medlemmer
51 – 100 medlemmer
Over 100 medlemmer

2 representanter
3 representanter
4 representanter

Møtet følger en fastlagt agenda:
1.
Godkjenning av innkalling
2.
Årsberetning
3.
Revidert regnskap
4.
Budsjett
5.
Fastsette kontingent
6.
Innkomne forslag/saker satt på dagsorden
7.
Retningslinjer for styrets arbeid
8.
Valg av leder og styremedlemmer
9.
Valg av valgkomité på 3 medlemmer
10.
Valg av revisor og vararevisor
Merk punkt 6 – innkomne forslag:
Dersom noen har forslag som trenger avstemming må de
være styret i hende senest 3 uker før møtet slik at dette kan
sendes ut til medlemmene i forkant.
Dvs. frist for innsending av forslag blir onsdag den
17. april, 2019.
Forslagene kan sendes til oss på e-mail:
kontakt@nesoddenvelforbund.no.

OBS

HUSK

Hjelp til kartlegging av veiene våre!
I disse dager jobber vi med å få en oversikt over veiene våre
og det er sendt en e-mail til alle medlemmene våre hvor
vi ber om hjelp til dette. Vi ønsker å lage en oversikt over
hvilke private og kommunale veier som ligger innenfor de
ulike velenes grenser.
Har du fått en mail om dette, vær så snill å svar så godt du
kan og så fort som mulig.
Er ditt vel ikke medlem eller ikke har fått en mail om dette
- send en e-mail til oss på kontakt@nesoddenvelforbund.no
og list opp de veiene som ligger innenfor ditt vels grenser.
På forhånd tusen takk for hjelpen!
Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til tiltak
som fremmer kultur og miljø i velet ditt?
Vi dekker inntil 50% av velets utgifter med et maksbeløp på
50.000 kr.
Gå inn på våre nettsider og les mer om dette:
nesoddenvelforbund.no/veistotte.html
Ikke glem at velet ditt kan hente en del penger i refusjon
av merverdiavgift!
Vellenes Fellesorganisasjon søker om om refusjon av
merverdiavgift på vegne av alle medlemsvel.
I 2018 var avkortningen 25,5 prosent av det godkjente
beløpet og 10 vel på Nesodden fikk tilsammen utebetalt
kr 17 095,-. Her er det penger å hente!
OJ! Har du glemt....
å sende oss oppdatert medlemsrapport?
Vi prøver å holde medlemslisten på vår nettside så oppdatert
som mulig, men da er vi avhengig av ditt vels hjelp!
Medlemslisten vår er godt besøkt av beboerne på Nesodden,
så vi vil anbefale å ha så oppdatert kontakt-informasjon her
som mulig. Gå inn på vår medlemsside:
nesoddenvelforbund.no/medlemmer.html og sjekk det som
står oppført på deres vel. Gi oss en tilbakemelding om noe
er feil og send oss eventuelle endringer. Send oss også
medlemsrapport når det skjer forandringer i velet ditt.

Nesodden Velforbunds Personvernerklæring:
I Nesodden Velforbund er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection
Regulation, GDPR). Derfor har vi nå laget en personvernerklæring. Denne personvernerklæringen forklarer når og
hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker

dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem
til andre, og hvordan vi håndterer sikkerheten til opplysningene. Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger
knyttet til medlemskap i Nesodden Velforbund.
Du finner denne erklæringen og mere informasjon om den på
vår nettside: nesoddenvelforbund.no/personvern.html.
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Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

