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Viktig Korona-informasjon fra
Nesodden kommune, snu bladet!
KIROPRAKTOR
Reidunn Selsjord MNKF
Tlf 66 96 18 28 /
41 40 97 05

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

REISEPLANER?

Behov for vaksiner?
Bjørnemyr Legekontor
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Sommerbutikken.no

ALT DU TRENGER TIL:

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!

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

Hagemøbelsett
HVITSTEN (TEAK)

3995,–

3495,–

Male huset eller fasadevask?

Vi
erfaring innen
innen alle
alle
Vi har
har mange
mange års erfaring
typer malertjenester
malertjenester
typer
920 14
Ring 920
14715
715
for gratis befaring
befaring
eller
besøk
eller besøk blr.as
brl.as

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

Adeline Brenden-Veisal
telefon 469 47 369
Varden - Engergihuset • advokat@adelinebveisal.no

Når kvalitet og pris
betyr noe ...
• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oralkirurg

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

•
•
•
•

Tømrerarbeid • Nybygg
Oppusing • Vinduer/dører
Tilbygg • Tak • Våtrom
Fasadearbeider • Vedlikehold

Vi ber våre kunder om heller å
henvende seg til lokale bedrifter
denne gangen. Og så ønsker
vi velkommen tilbake til oss
når det er tid for omlegging til
vinterdekk i oktober.

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

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

Tlf. 901 57 977

EKSPERT TREPLEIE AS
• Profesjonelle

arboristtjenester
• Gratis befaring

stubbefjerning
• Trepleie og

ADVOKAT SVEIN THALBERG

beskjæring

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Neste Foreningsnytt kommer allerede om noen få dager!

Nesodden Rotaryklubb
beklager å måtte meddele
at vi på grunn av Covid 19 og
smittefare ikke kan gi vårt
tilbud om omlegging til
sommerdekk etter påske.

• Trefelling og

www.akriss.no

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

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

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
MALE HUSET ELLER FASADEVASK?

NESODDEN
MENIGHETSHUS

18 ÅRS PROFESJONELL ERFARING

Industrivn. 17, 1400 Ski - Tlf 64 87 00 00
post@kollen-bygg.no - www.kollen-bygg.no

Tlf: 48471856
E-post: richrule74@gmail.com
Facebook: @EKSPERTTP

KIRKENE

LAG /FORENINGER
PARTIER

NESODDEN
SYKKELKLUBB
Leder:
6+(6'6FNNG
Thomas Henriksen
Tlf. 92 43 32 32
www.nesoddensykkel.no
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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
3. NESODDEN
ST. GEORGS GILDE
Kont. Steinar Gullerud
tlf. 66 91 92 46
steinar.gullerud@
getmail.no

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.
Kontakt Marilena Zlatanou
66 91 16 79 eller 98 81 36 36
FJELLSTRAND
SPORTSKLUBB
Roar Krislok
Tlf. 477 53 717

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

HELLVIKTANGENS
VENNER
www.hellviktangen.com

Nesoddtunets
Venner
Tlf: 900 35 699

post@nesoddtunetsvenner.no
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Nesodden Idrettsforening
BERGER IDRETTSPARK

Tlf. 66 91 74 77
e-post: post@nesoddenif.no
www.nesoddenif.no
RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 –
hverdager kl 16-20

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

SKOKLEFALL MENIGHET
Kapellveien 3
1450 Nesoddtangen

U3A NESODDEN
Kontakt:
Arne Maus,
tlf 97532110
www.U3ANesodden.no
Aldri
tå
for sen
lære!

BOMANSVIK
VEL
Kontakt: Per Hopsø
Mobil 90 98 68 42
phopso@online.no
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
		FREMAD JANITSJAR
Kontakt:
Odd Harald Aaberg 91 56 53 18
Tilknyttet Musikkens
eller Laila Risting 90 63 68 11
studieforbund
Voksenkorps. Øvelse man. kl. 19.00 - 22.00
på Breidablikk Grendehus på Fagerstrand.

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum
Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

www.nesodden.kirken.no

1960

ETBL.

For nærmere info se
www.nesoddentennis.no
eller send e-post til:
post@nesoddentennis.no

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

kontakt@nesoddenvelforbund.no

www.nordrenesoddenskolekorps

Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no

NESODDKATTEN

Terje Larsen
Mobil: 926 30 095

Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895

Seile?

EN

NESODDEN
VELFORBUND

Gro Ladegård, Blåbærstien 28B
1456 NT - Tlf. 92 40 84 41
Epost: gro.ladegard@nmbu.no

Konserter er avlyst og det blir
ingen normale gudstjenester
i Nesoddens kirker. Sjekk vår
nettside og Facebookside
for mer informasjon.
(Folkekirken på Nesodden)

N

NESODDEN
SANGKOR
øver hver onsdag kl 19.00
på Tangenten.
Mer info på
www.nesodden.sangkor.no
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SOSIALISTISK
VENSTREPARTI
'51&&'0
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medlem?
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Ønsker du informasjon?
Kontakt: Arne Maus,
tlf. 66 91 25 49

Ekelund
nesodden@rotary.no

SE

Kontakt:
Efthimios Karantonis
Tlf: 458 82 276
Epost: efthimioskarantonis@gmail.com
www.nesodden.roedt.no

Røde Kors
www.rodekors.no/nesodden
www.facebook.com/nesoddenrk
leder@nesoddenrodekors.no
Vakttelefon: 908 73 073

S

www.nesoddenvekst.no
post@nesoddenvekst.no

Nesodden

NE

Sammen for et sterkt
lokalt næringsliv!

DEN NORSKE
KIRKE

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

VESTSIDEN
PENSJONISTFORENING
Sandvang, Svestad, 1458 Fjellstr.
Kontakt: Knut Strand,
tlf. 66 91 56 02 mobil 995 88 131
Utleielokaler for 40-120 personer

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

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

AKTIVITETER

Skjer’a?

Hva skjer på Nesodden?

Fremdeles nesten ingenting,

... men nå ser det ut til at det snart begynner å
løsne litt, så vi igjen kan få litt sosialt samvær!

SMÅANNONSER
Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________
STILLAS TIL LEIE fra kr 142,–.
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no
NESODDEN STILLAS,
tlf 95 22 22 63
___________________________

For spørsmål og utleie: 911 35 998

Snekker/Tømrer med 30 års
erfaring ledig for oppdrag.
Tlf. 45 85 21 97
___________________________
Mattehjelp 1.-10. trinn,
1S, 1P og 2P. Erfaren
mattelærer. Tel: 91997730

Snekker og murservice
Kontakt Kristofer.
___________________________
Tlf. 96 88 26 94
___________________________ Male Huset?
Ta kontakt for gratis befaring.
Trenger du hjelp i huset?
Vi har mange gode referanser.
Vaskehjelp og flyttevask
T: 48671257 - Filip
Gode referanser
___________________________
Mobil: 96670619
___________________________ Byggematerialer til salgs
2x4” og 4x4’’ + diverse.
MALE HUSET?
Tlf. 911 02 603
Ring oss i dag for uforbindtlig
___________________________
befaring og pris!
Maler 1 - Nesodden
Tlf: 95 22 22 63
___________________________
Snekkere - spesialister.
Stor portefølje av prosjekter.
Kontakt oss for gratis befaring
Smart Building
Tlf: 46379397
__________________________

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

Utsatt årsmøte NFOR 21/4

Kontaktinfo: haslehest@hotmail.com
Les mer på www.haslehest.no eller på Facebook

JAER UNGDOMSFORENING
EKLUND - Hasleveien 77
Stort festlokale til utleie
Mer infor på Facebook

KIWANIS-LÅVEN
Er stengt i mars og april
grunnet korona.
Tlf. 975 71 238
___________________________

Nesodden
folkeopplysningsråd
NFOR

Informasjon om ny
møtedato legges ut på
www.foreningsnytt.no,
i Foreningsnytt
og via mail til
medlemsorganisasjonene.
STYRET I NFOR

ARBEID UTFØRES
• NYBYGG
• TILBYGG
• PÅBYGG
• REHABILITERING

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

Sagstuen Auto A/S
•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

Anleggsgartnertjenester
Graving

• TAKARBEIDER

Transport og salg av masser

• VINDUER

Kranbiltjenester

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

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

NESODDEN EIENDOMSSERVICE

• DØRER
• VÅTROM

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

Epost: Oystein@nesoddeneiendom.no
Tlf: 46 80 18 94
www.nesodden-eiendomsservice.no

Nye

Elektropartner AS
Kjære lesere
og annonsører

Det er ikke lett å få inn nok annonser til at vi klarer utgivelse
så ofte som vi ønsker – spesielt ikke i denne krisetiden.
Vi setter derfor utrolig stor pris på hvert eneste bidrag som
kan hjelpe oss til å komme gjennom dette!
Du som ønsker å beholde og støtte Foreningsnytt
kan nå gi en gave ved å benytte enten Vipps eller vanlig
givergiro: 05304268389

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

Lions Nesodden

selger langtidsvirkende,
norskprodusert naturgjødsel
til hele hagen og plenen.
For sesongen har vi byttet ut
strøsingel med naturgjødsel
i vår salgskasse på
Circle-K Nesodden.

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

Vi tar store og små oppgaver innen :

GRATIS BEFARING!

• Snekring
• Muring
• Oppussing innvending
og utvendig
• Totaltrenovering av bad
• Vaktmestertjenester
• Hageservice
• Trefelling

Tlf: 41699561 - E-post: byggoghageservice@epost.no
www.facebook.com/grabo bygg og hageservice

Malerfirma

Vipps 136376

En sekk på 15 liter selges for
NOK 249,00

Alt du trenger – på ett sted ...
Besøk oss i Tornevn. 20 på Fagerstrand.
Mandag til fredag 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

SAMCOM AS
• Inn- og utvendig malerarbeider
• Utvendig vask av hus
Tlf. 99 37 39 99 – www.samcom.no – post@samcom.no

TOTALRENOVERING AV BAD
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD

Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.

a40846087

Velkommen til Dekksenteret!

Dekksenteret
Nesodden er
halvøyas største
dekkforhandler og
dekkhotell.
Her kan du kjøpe
dekk, få lagt om
dekk og få vasket
bilen grundig.
Vi har konkurransedyktige priser og
strekker oss langt
for at du skal få
best mulig service!

Velkommen til vårt

BALNEA AS

Din lokale hjelper AS

rammeverksted
på Fjellstrand

arnelendl@gmail.com Tlf 93861151
MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

VAKTMESTERTJENESTER OG
TREFELLING M/FORSIKRING

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL) - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no
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Operatisk smittespredning
Først og fremst – Korona-pandemien er jo egentlig ikke noe muntrasjonsobjekt.
Det er definitivt ikke morsomt når dagligdagse aktiviteter plutselig blir
potensielt livsfarlige.

Legevakt 116117
(nasjonalt legevaktnummer)
Giftinformasjon 22 59 13 00
Kommuneoverlegen 66 96 43 00
Viltpåkjørsel 02800

Jeg tillater meg likevel å drodle litt med noen «før og nå»-situasjoner.
Som tidligere operasanger kan jeg ikke unngå å tenke på alle de millioner av
dråpesmittevesener som er blitt unnfanget i min umiddelbare nærhet, under
utføring av et tildels pesende pusteyrke. Til tider kunne det være slik at de vokale
utåndingene kunne fremstå som duskregn i scenelyset, særlig når all legemskraft
ble nedlagt i kraftfulle operatoner!
Visstnok kunne man risikere å få en forkjølelse på nakken i kjølvannet av en slik
bakteriell dusj, men det var jo til å leve med.
Det er altså ikke bare av hensyn til tettsittende publikummere at
teater- og konsertlokaler er stengt for tiden. Heller ikke den sceniske
aktiviteten er blottet for smittefare, som dere forstår.
At dagens smittevernregler ville ha komplisert kunstnerisk utøvelse, er det
heller ingen tvil om.
For mitt indre øye ser jeg for meg en heftig kjærlighetsduett avsluttet med et
inderlig kyss innenfor rammen av to-meters regelen.
Nå ja – spøk til side – livet blir vel normalisert etterhvert, selv om begrepet
dråpesmitte sannsynligvis vil beholde et betydelig fokus blant folk flest i lang
tid framover.
Etter denne litt flåsete, sceniske fabuleringen håper jeg i likhet med dere alle at vi
snart får tilbake hverdagen med vanlig forkjølelse og influensabesvær.
Og, kjære godtfolk – lov meg nå at dere under eventuelt neste
opera- eller teaterbesøk ikke speider etter virusinfisert duskregn i prosjektørlyset.
Med stor sannsynlighet er nok smittefaren, både for de opptredende og for dere i
salongen når den dagen kommer, avblåst.
For ikke å si utblåst.
En fin vår til dere alle!
Tor Fagerland
Redaktør

Eksempler på operatisk smittespredning og smitteangst ...

Tips kan du sende oss,
enten per mail eller post til:
redaktor@foreningsnytt.no eller
Tor Fagerland,
Svestadbakken 42,
1458 Fjellstrand

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

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
Orange Studio, Fagerstrand
Follo Taxi 064 85
Nesodden kommune
66 96 43 00

Viktig informasjon
fra Nesodden kommune

Utgitt i samkjøring med
Foreningsnytt nr. 9, 24. april 2020

Kjære Nesodden!
Dere har vært skikkelig flinke.
Vi har alle bidratt i den nasjonale dugnaden
og smittetallene går nå ned.
Det er svært viktig for
Nesodden kommune å
nå ut med informasjon
til alle innbyggere om
koronapandemien, om
hvilke tiltak vi iverksetter for å unngå
smittespredning, og
om hvilke tjenester
kommunen tilbyr innbyggerne i en krevende tid. Dere vil finne
mye og oppdatert informasjon på våre
hjemmesider og på
FB, og vi bruker også
Amta bevisst for å nå
ut til flest mulig.
Foreningsnytt,
som
dere nå holder i hånden, er også et viktig redskap for kommunen når
vi ønsker å nå ut til alle, og på de neste sidene vil du finne kortfattet
informasjon om en rekke felt som vi mener det kan være viktig for
alle å kjenne til.
Det virker som at det å holde avstand, vaske hender, bruke håndsprit og nyse i armkroken er noe som gir gode resultater. Vi har også
vært flinke til å unngå å samles i for store grupper.
Samtidig klarer vi å være på butikken og ute i offentligheten med
andre mennesker uten at vi kommer i direkte kontakt. Dette må vi se
for oss en stund fremover, antagelig ut året.
Nå står vi imidlertid foran det som mange nok opplever som noen
lyspunkt. Barnehager og skoler åpner gradvis opp igjen. Barna våre
har vært uten den vanlige sosiale kontakten i seks uker nå. Det preger mange, og særlig de mest sårbare. For noen av oss er skole og
barnehage et fristed. Det er også mange foreldre som ser frem til å
ikke skulle ha tre jobber på én gang, i samme stue.
For noen åpner fortsatt ikke skolen. Vi vil følge spent med på hvilke
beslutninger regjeringen, sammen med helsemyndigheten, vil ta
fremover. Vi vet at det å miste læring kan få konsekvenser senere i
livet, derfor er vi glade for at vi har lærere som gjør sitt ytterste via
nett for å levere et skikkelig opplegg, men det kan være liten tvil om
at de aller fleste også har behov for å møte lærerne og medelever i
det virkelige liv.
Tufteparken er et etterlengtet folkehelsetiltak på Fagerstrand som
nå har åpnet. Vi har sammen med Fagerstrand IF jobbet med prosjektet over lang tid. Det er viktig med lavterskeltilbud, som ikke
koster noe, for egenorganisert trening.

direkte med mennesker åpner i disse dager.
Nesodden kommune har sammen med staten gjort en rekke tiltak
for å holde hjulene i gang. Over førti personer og bedrifter har søkt
midler til kreative og innovative tiltak for å møte krisen. Det blir
spennende å se hva som kommer ut av dette på den andre siden.
Vi nærmer oss 17. mai og det blir en annerledes markering i år, men
vi arbeider for at også årets feiring, som blir i tråd med de nasjonale
retningslinjene, skal bli minnerik.
Og korpsmusikk og flaggheising skal det bli – på den ene eller
andre måten.
Når vi går sommeren i møte er jeg særlig glad for at vi bor i Norges
flotteste kommune hvor vi har som mål å skape det gode livet
sammen. Det blir enda viktigere fremover.
Lykke til alle sammen, dette klarer vi.

Truls Wickholm
ordfører

Viktige telefonnumre:
HJELPETELEFONEN NESODDEN KOMMUNE
Vi har opprettet en hjelpetelefon for deg som trenger noen å
snakke med: tlf. 400 21 926. Telefonen betjenes av helsepersonell hverdager kl. 8.00-18.00 og helg/helligdager
kl. 12.00-16.00.
SKOLENES HJERTETELEFON
Skolene på Nesodden har opprettet hver sin «hjertetelefon»
for elever som trenger noen å snakke med. Du finner telefonnumrene på www.nesoddenkommune.no
GENERELLE SPØRSMÅL, HERUNDER BARNEHAGEOG SKOLEDRIFT
Tlf. 940 14 401 (betjent hverdager kl. 8.00-15.30).
Tlf. 477 98 614 (betjent hverdager kl. 8.00-15.30, ikke onsdag).
For spørsmål om den enkelte skole eller barnehage, ta kontakt
med skolens rektor eller barnehagestyrer.
BARNEVERNTJENESTEN
Har du bekymring for et barn eller trenger noen å snakke
med? Ta kontakt med kommunens sentralbord på
tlf 66 96 43 00, de setter deg videre til barneverntjenesten.
ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE
Tlf 116 111 Telefonen er betjent hele døgnet.
FOLLO BARNEVERNVAKT
Telefon: 917 19 615 Telefonen er betjent hverdager
kl. 15.00-08.00 Døgnåpnet i helger og helligdager.
Øyeblikkelig hjelp: 113
Legevakt: 116 117
Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Vi gleder oss også over at frisører og andre yrker der man jobber
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Skole, barnehage og oppvekst
HJEMMEUNDERVISNING
I perioden skoler og barnehager har vært stengt har elevene hatt
opplegg for hjemmeundervisning, med dagsplaner/ukeplaner
og innleveringer. Elevene har jobbet alene og sammen med sine
«læringspartnere» – andre elever de skal samarbeide med.
Lærere i skoler og barnehager har opprettholdt tett kontakt med
barn, elever og/eller foresatte, digitalt eller over telefon. Nye
digitale verktøy er tatt i bruk flere steder.
Barnehage, skole og SFO har i hele perioden hatt tilbud til
sårbare barn og barn av foresatte som arbeider innen samfunnskritiske funksjoner.
GRADVIS ÅPNING
I løpet at uke 17 åpnet barnehagene for fem- og seksåringene,
og det åpnes suksessivt for resten av årskullene i løpet av uke
18. I uke 18 åpner skolene for 1.-4. trinn.
Det er gjort grundige forberedelser før gjenåpningen, basert på
de tre grunnpilarene i den nasjonale veilederen fra Utdanningsdirektoratet for å bremse smittespredning:
• Syke personer skal ikke være på skolen
• God hygiene
• Redusert kontakt mellom personer

Det er fortsatt besøksforbud på Nesoddtunet
sykehjem for å beskytte pasientene mot koronasmitte.

Helse, omsorg og sosial
SMITTET AV KORONAVIRUS:
• 45 personer har fått påvist covid 19 i Nesodden kommune.
Én person er død. De fleste smittede har fått milde og
moderate symptomer.
• Nesoddens sykehjem, Nesoddtunet, har så langt hatt én
smittet pasient.
TESTING:
• Kommunen har testet mer enn 500 personer, og tilsammen er
mer enn 600 nesoddinger blitt testet.
• Mange er blitt testet i smittetelt ved kommunesenter syd.
• Du må ha henvisning fra fastlege for å bli testet.

Med dette som utgangspunkt får de ansatte opplæring i smittevern og hygiene- og renholdstiltak. Det er innført ekstraordinære
hygienetiltak på alle skoler, og lærerne får opplæring for å
redusere sjansene for smittespredning, bl.a. gjennom inndeling
av elevene i grupper (kohorter).

FASTLEGENE:

VERN AV SÅRBARE BARN
Barn, unge og familie (BUF) har i denne perioden hatt fokus på
hvilke konsekvenser stengte skoler og barnehager har for barn
og unge. Spesielt prioriteres vern av sårbare barn og barn i
belastende familiesituasjoner. Det er laget gode rutiner for
oppfølging av disse.

• Det er tatt i bruk digitale løsninger, som videokonsultasjoner
og e-post, for at pasientene skal unngå smittesituasjoner

Det har også blitt opprettet en «Hjertetelefon» ved alle skolene i
kommunen. Dette er et tilbud til elever som trenger noen å
snakke med. Telefonen betjenes av helsesykepleier, sosiallærer
eller andre ansatte ved skolene.

• Det rapporteres nå om god kapasitet på fastlegekontorene.
• Det er viktig at alle som har symptomer på sykdom 		
kontakter fastlegen.

HELSE-, OMSORG- OG SOSIALSEKTOREN GENERELT:
• Bemanningen har så langt vært tilfredsstillende, og 		
flere med relevant kompetanse har også stilt seg til disposisjon.
• Dagavdelinger og andre lavterskeltilbud har vært stengt, men
der det har vært mulig har man gitt alternative tilbud.
• Avlastningstilbud har blitt opprettholdt i tett dialog 		
med pårørende.
• NAV har hatt svært mange henvendelser grunnet økningen i
antallet permitteringer.

Take-away bibliotek

• Kommunens tolketjeneste er styrket og aktuell informasjon
har blitt oversatt til en rekke ulike språk.

• Du kan nå bestille bøker via e-post eller bibliotekets 		
nettsider og hente bøkene i Infoskranken på Tangenten.
• Bøkene kan hentes klare til utlån mellom klokka 09.00-15.30.
• Personer som har utfordringer med å komme til 		
Tangenten vil kunne få levert bøker på døren hjemme.
• Det blir ikke gitt purring på bøker i denne perioden.
Hvis du ønsker å levere har vi innleveringsboks i yttergangen
på Tangenten.
• For mer info se https://nesoddenbibliotek.no/
God lesning!
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NÆRINGSLIV

INNOVASJON NORGE – FLERE KRISETILTAK FOR NORSKE
BEDRIFTER

BEREDSKAPSRÅDET FOR NÆRING
• Som ett av flere tiltak i forbindelse med koronakrisen 		
vedtok Nesodden kommune i et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april å opprette et midlertidig beredskapsråd
for næring. Rådet består av representanter fra næringslivet, kommunens administrasjon og politisk ledelse.

• Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge lansert
to nye tjenester og oppdatert flere av tjenestene de hadde
fra før av. Les mer på: innovasjonnorge.no

• Beredskapsrådet disponerer 300 000 kr i midler til en 		
søknadsordning for å tilrettelegge for vekst og utvikling 		
gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Prosjekter 		
med ideer som bidrar til å løse utfordringer knyttet til 		
koronakrisen, og som samtidig legger til rette for nye 		
inntektskilder etter krisen vektes høyt.
Ordningen ble gjort før påske, og søknadsfristen gikk ut
20. april.
KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET
• Bedrifter kan søke om kompensasjon fra staten 			
for omsetningssvikt som følge av situasjonen og 			
restriksjoner som ble innført i forbindelse med 			
virusutbruddet. Ordningen forvaltes av Skatteetaten, og det kan søkes ved hjelp av et enkelt 			
digitalt søknadsskjema: kompensasjonsordning.no
• Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få 		
dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste 		
kostnader per måned.
• Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men 			
likevel opplever reduksjon i omsetning på
30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil også 			
kunne søke om kompensasjon.
INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERE OM TILTAK,
PERMITTERING OG SYKEFRAVÆR.
• Se Arbeidstilsynet.no for tiltak for arbeidslivet.
• Se Nav.no for informasjon til arbeidstakere/
arbeidsgivere.
• Se NHO.no for råd til arbeidsgivere.

Mange barn og voksne gledet seg over at barnehagene kunne åpne
igjen denne uken. Her fra Kongleveien barnehage på Tangen.
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EKSTRAUTLYSNING FRA FRITT ORD – TIL KUNST, KULTUR
OG SAMFUNNSDEBATT
• 40 millioner i støtte til prosjekter som finner nye måter å
gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og 		
samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet under
koronakrisen (søknadsfrist 30. april).
Les mer på frittord.no.
VIKEN FYLKESKOMMUNE
Fylkeskommunen har publisert flere tiltakspakker 			
rettet mot næringslivet, les mer på viken.no:
• Regionalt kvalifiseringsprosjekt
(søknadsfrist 30. april og 2. juni).
• Tilskudd til bedriftsnettverk (søknadsfrist: løpende).
• Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern
opplæring.
ETABLERERTJENESTEN I FOLLO
• Etablerertjenesten i Follo tilbyr gratis veiledningstimer og kurs for etablerere – små og mellomstore 		
bedrifter. Etablerertjenesten i Follo kan være gode 		
sparringspartnere for nesoddenbedrifter som i disse 		
dager må tenke nytt om hvordan de driver sin virksomhet.
• Nettside: etablerer-akershus.no /e-post: etablerer@
norgesvel.no/ mobil: 909 25 266
Kommunen ser også på mulighetene for å få satt i
gang tiltak som stimulerer lokalt næringsliv innen
bygg og anlegg. Vi håper å få gjennomført en rekke
mindre tiltak både på kommunens veier og bygninger.
Les mer om næringslivet på kommunens hjemmesider: https://www.nesodden.kommune.no/
naring-skatt/naringsliv

Beredskapsrådet for næringslivet
disponerer 300 000 kr som kan tildeles
innovative prosjekter.
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Plan, bygg og eiendom
DIGITALE MØTER
For å sikre fremdrift i byggeprosjekter opprettholder kommunen møtevirksomheten med søkere innen plan, byggesak, vann
og avløp. Dette skjer digitalt eller som telefonmøter.
Trenger du byggesaksveiledning kan du få dette digitalt. For
mer informasjon eller for å booke et møte, se byggesaksveiledningen på kommunens hjemmeside:
www.nesodden.kommune.no

UTVIKLING AV TANGEN SENTRUM
Er du interessert i parallelloppdraget om utvikling av Tangen
sentrum kan du se teamenes forslag midtveis i prosessen.
Videopresentasjonene til de tre ulike teamene ligger på kommunens hjemmeside, under stedsutvikling Tangen sentrum:
www.nesodden.kommune.no

Det har også vært avholdt digitale innbyggermøter med hvert
av de tre teamene. Her har innbyggere kunnet sende inn
spørsmål på chat som blir besvart på direkten av arkitektteamene via det digitale verktøyet Zoom. Du kan se disse i opptak på
kommunens hjemmeside under «Parallelloppdrag Tangen
sentrum».
RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV SKOLER OG BARNEHAGER
Perioden med stengte skoler og barnehager har blitt benyttet
til bygningsmessig vedlikehold og grundig rengjøring av
byggene slik at de skal være best mulig når de gradvis tas i
bruk av barnehagebarn og skolebarn. Rutiner for utvidet
renhold er på plass, og det ses på bygningsmessige
tilpasninger for smittereduserende tiltak.

Planavdelingen jobber videre med utviklingen
av Tangen sentrum og har gjennomført digitale
seminarer med arkitektteamene.

Det har vært stille på Berger skole de siste ukene.
Ansatte ved kommunens skoler forbereder seg nå på
gjenåpning av skolene.
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