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Enhver bolig har noe unikt ved seg, 
vi kaller det for det gylne kvadrat.

Som markedsleder i Oslo og Nesodden tilsammen, 
har vi den kompetansen som skal til for å finne dem 

som vet å sette pris på akkurat din bolig.

Selge bolig?

Din lokalmegler – Privatmegleren Park
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10

www.privatmegleren.no/park

KIROPRAKTOR
 Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

 NESODDEN 
 MENIGHETSHUS 

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89

e-post: anne.marit.tronvik@online.no 

        Fokus nr. 11        side 6

Maurenesfestdag!

Innleveringsfrist for annonser er torsdager kl. 15.00

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977
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Nytt baderom??
Frank Nilsen Mur & Flis

ut fører
store og små oppdrag.

Har samarbeid med alle
hånd verkere du vil trenge.

Kontakt oss på mobil:
911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no
www.akriss.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oralkirurg AKRISS

 tannhelse
også kvelds- og
lørdags-
timer  Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

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

 Vi hjelper deg med mat, servering og 
utstyr til sommerfesten

Nesodden rammeverksted

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

og
nettgalleri

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

• Profesjonelle
arboristtjenester

• Gratis befaring

• Trefelling og
stubbefjerning

• Trepleie og
beskjæring

EKSPERT TREPLEIE AS

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

18 ÅRS PROFESJONELL ERFARING

F L A S K E B E K K
7-23 også på

lørdager !

Sommerbutikken.noSommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:
• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

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

Benkesett
RASTE 180 cm - BESTSELGER!

1990,–

REISEPLANER?
Behov for vaksiner?

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

Adeline Brenden-Veisal
telefon 469 47 369

Varden - Engergihuset • advokat@adelinebveisal.no

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

     Når kvalitet og pris
     betyr noe ...

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

Sagstuen Auto A/S
•	 EU-Kontroll	inntil	7500	kg•	 Ta	service	hos	oss
•	 Reparerer	alle	bilmerker•	 Dekk/Felg	service

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

Anleggsgartnertjenester

Graving

Transport og salg av masser

Kranbiltjenester 

NESODDEN EIENDOMSSERVICE

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



SOSIALISTISK
 VENSTREPARTI
Vil du bli medlem? 

Ønsker du informasjon?
Kontakt: Arne Maus, 

 tlf. 66 91 25 49

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

NESODDEN
VELFORBUND

Terje Larsen
Mobil: 926 30 095
kontakt@nesoddenvelforbund.no

NESODDEN 
SYKKELKLUBB
Leder:  
Thomas Henriksen
Tlf. 92 43 32 32

www.nesoddensykkel.no

HAR DU SETT ZELDA?
Zelda, 1 år gammel hunnkatt, 
helt sort med litt hvitt på 
brystet, forsvant fra Hageveien 9 
på Bomansvik 25. mars. 
Dusør 3000 kr.
Kontakt Hilde 932 69 070 eller 
Mark 982 96 008.

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

Røde Kors Kontakt: 
Efthimios Karantonis 
Tlf: 458 82 276 

Epost: efthimioskarantonis@gmail.com
www.nesodden.roedt.no

NESODDEN 
SANGKOR
øver hver onsdag kl 19.00
på Tangenten.
Mer info på
www.nesodden.sangkor.no

 

NESODDEN

S
E

I LF O R E N I N
G

ETBL. 1960Seile?
Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no

Sammen for et sterkt 
lokalt næringsliv!

 www.nesoddenvekst.no
post@nesoddenvekst.no

Ekelund 
nesodden@rotary.no

Nesodden

NESODDEN 
 JUDOKLUBB
trener i Munkestien  
Dojo Skoklefald

Kontaktperson: 
Wibecke Jøsang, tlf 918 02 993

nesoddenkunstforening@
gmail.com

nesoddenkunstforening@gmail.com
www.nesoddenkunstforening.no

nesodden
jazzklubb
www.nesoddenjazzklubb.no

   NESODDEN JEGER 
   OG FISKERFORENING

              Kari Hovind
              Tlf. 90 91 44 47
              kahovind@online.no
Lerdueskyting tirsdager kl.17.30 på Svestadlabråtan

LAG /FORENINGER
PARTIER 

 ny bolig?  – til salgs og til leie

AKTIVITETER

Årsmøte i NESODDEN TURLAG
        19. mai kl 17:00 vil bli holdt digitalt

       Alle medlemmer av DNT på Nesodden er velkomne!

      
                      Påmelding til digitalt årsmøte på
                    www.nesoddenturlag.no

H v a  s k j e r  p å  N e s o d d e n ?

Skjer’a?
Ingenting ...
... håper vi

Hold dere hjemme
og ta vare

på hverandre!

Selge bolig? Gratis verdivurdering

Vår forretningsidé:
Maks pris på en trygg og effektiv måte!
18 års erfaring - har bodd 12 år på Nesodden.

SALGSGARANTI
Hør om vår salgsgaranti.

Harald Kohmann 
DAGLIG LEDER/PARTNER/MEGLER

T: +47 920 21 546
E: hk@proaktiv.no

I løpet av 2020 vil folketallet 
på Nesodden sannsynligvis 
passere 20000.

For nøyaktig 100 år siden, i 
1920, var det bosatt ca.1500 
personer over 15 år i bygda.
Av disse var ca.300 syssel-
satt innen såkalte primærnæ-
ringer, fiske, fangst og 
jordbruk.
Ca.100 var sysselsatt innen 
håndverk, gruvedrift og annen 
anleggsvirksomhet.
Ca.350 tjente til livets 
opphold gjennom forretnings-
drift, sjøfart, transport og øvrig 
tjenesteytende virksomhet.
Antallet som skjøttet hjem, 
barn og eldre var ca 700
Hvorav 700 var kvinner.

                 Tor Fagerland - Redaktør

Nesodden ressurskafe er en frivillig, non-profitt organisasjon som holder til
i den røde låven på Hellvikskogvei vei 2.

Vi er opptatt av gjenbruk og delingsøkonomi og har derfor åpnet en gratis gjenbruksbutikk med gratis 
kafé som er åpen hver søndag om været er bra. 
Vi er også opptatt av å redusere barnefattigdom og skape inkluderende møteplasser der ingenting 
koster noe så vi tilbyr også gratis matkasser en gang i uken, gratis middager to ganger i uken og gratis 
aktiviteter for store og små med mål om å skape flere møteplasser der alle kan møtes på like premisser. 
Vi utvider nå uteområdet og kan tilby flere koselige sittegrupper.

Vi har egen FB-gruppe og hvis du vil vite mer, så følg oss der.
Hvis du vil støtte vårt arbeid, bruk Vippsnr 85009 eller send til
Kontonr 15038513769.

Alt går uavkortet til vårt arbeid for å gjøre
Nesodden til et godt sted å bo for alle.

Send oss info om nye 
aktiviteter – så får vi det 

med i neste utgave!

Nesodden Frivilligsentral 
tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no
www.nesodden.frivilligsentral.no

HURRA!
Frivilligsentralen åpner så smått igjen!
Turgruppene, sorggruppene og andre 
grupper som klarer å holde 1 meters 
avstand, kan starte opp.

Maks 8 deltakere på møterommet, 
påmelding til gruppeleder.

Hjelpetjenesten vår er også i gang.
Ringevenner, turvenner, handlevenner og 
andre hjelpevenner, er klare til å bidra.

Ring Frivilligsentralen
på  telefon 48454848

Nesodden Folkeopplysningsråd (NFOR)
Gjennomføring av utsatt
årsmøte 2020. (Fra 23/4)

Nytt møte berammes til 26. mai 2020
kl. 18.30 i Nesoddparken

AGENDA
Konstituering og godkjenning av fremmøtte
representanter
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Innkomne forslag
Valg av 2 representanter til signering av protokoll
Styreberetning 2019
Regnskap 2019 / Drift 2020/21
Styrevalg / Valgkomiteens innstilling
Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Hellviktangen
Valg av 2 representanter til valgkomiteen 2021
                                                                    STYRET



Malerfirma

SAMCOM AS

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

• Inn- og utvendig malerarbeider
• Utvendig vask av hus

ARBEID UTFØRES

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

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

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

TOTALRENOVERING AV BAD
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD
Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.  

a40846087
BALNEA AS

Velkommen til

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

  Her kan du kjøpe bilder rett
  fra veggen eller få ditt eget
  på aluminium, lerret eller i
  glass og ramme.
  Finn fram ditt yndlingsbilde
  og få det på veggen!

Glansbilde er en avdeling av
Original as • grafisk design & produksjon
Fjellstrandveien 1, ved siden av Annas.
Tlf 66 91 44 08 - post@glansbilde.no.

Figurfoto fra egen samling montert på aluplate med avstandsramme, 
format 35 x 105 cm. Dette får du kun hos oss! - Kr. 1495,-

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

Vi tar store og små oppgaver innen :

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

GRATIS BEFARING!

 

KIWANIS-LÅVEN
Er også stengt i mai
grunnet korona.
Tlf. 975 71 238
___________________________

Male Huset? 
Ta kontakt for gratis befaring.
Vi har mange gode referanser.
T: 48671257 - Filip
___________________________

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
___________________________

Leilighet ønskes.
Rolig dame ønsker å leie en
liten leilighet. Sikker betaler.
Tlf.  66 91 28 60.

Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 
Nesodden Hus og Hage as på 
post@nesoddenhusoghage.no. 
Vakttlf, Samir: 95124815.
__________________________

Snekker og murservice 
Kontakt Kristofer.
Tlf. 96 88 26 94
___________________________

Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser 
Mobil: 96670619
___________________________

2 helt nye sommerdekk
uten felg NAN KRANG CW-20, 
195/60R16C, 99/97H.
selges til halv pris. 
Tlf. 95837876
___________________________

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

MALE HUSET?
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
___________________________

Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
–––––––––––––––––––––––––––

Happy Redesign
Omtrekking av møbler, skifte 
av glidelås/putesøm, enkle 
reparasjoner av klær,
Salg av vintage møbler.
T 95231118
pia.mittet@gmail.com
___________________________

STILLAS TIL LEIE fra kr 142,–.
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no
NESODDEN STILLAS,
tlf 95 22 22 63
___________________________

SMÅANNONSER

Din lokale hjelper AS
arnelendl@gmail.com Tlf 93861151 

VAKTMESTERTJENESTER OG 
TREFELLING M/FORSIKRING

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

Nye

Elektropartner AS



Klappstol 
sort

kr. 539,–

 Liggestol Relax
flere posisjoner

kr. 489,–

Campingbord,
 sammenleggbart 

m/håndtak
kr. 549,–

Parasoll m/tilt
 sort, grå Ø3M

fra 498,–

Hagebord
Polywood

fra 90x90 cm
fra 1290,–

Strand-
madrasser
kr. 219,–

Strandparasoller
flere farger
fra 198,–

Campingstol
3 bein

kr. 69,–

Espalier
natur

kr. 159,–

Parasollføtter
betong 15-35 kg

fra 369,–Campingbord
sammenleggbart

kr. 389,–

Strandstoler
kr. 379,–

Tilbudene gjelder så lenge varebeholdningen rekker. Fjellstrandveien 1. Tlf. 66 91 83 34/986 06 932

Ved kjøp over 1000,- gis 10% avslag på hele kjøpesummen. (Gjelder ikke spill fra Norsk Tipping og nedsatte varer)

Helt i 
nærheten! 

Plantepinner
Ø11 mm
fra 13,–

Posisjonsstol
flere posisjoner

fra 539,–



Vi har det 
meste du trenger, 
rett i nærheten!

Velkommen til oss på 
Fjellstrand!

Hagesett 
3 deler

fra 1398,–

Campingstol
flere posisjoner

fra 389,–

Sammenlegg-
bart bord
fra 489,–

Kurver
forskjellige fasonger

fra 279,–

Campingstol
forskjellige farger

kr. 199,–

Parasollfot, plast
hvit eller sort

fra 98,–

Kinagardin
str. fra 60-180cm

fra 219,–

Solseng
posisjon
fra 529,–

Parasoller
Ø300 cm m/tilt og 

sveivefunksjon
fra 498,–

Rund parasollfot
40 kg granitt
fra 498,–

Solseng
posisjon
fra 498,–

Fjellstrandveien 1, Fjellstrand Tlf. 66 91 83 34/986 06 932

Relax hagestol
Div. posisjoner

fra 489,–

Fjellstrand



Brann  110
Politi  112

Ambulanse  113

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

 Viltpåkjørsel 02800
 

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

Det er 1. mai 2020.
Nasjonalsymbolet på tre kvadratmeter i rødt, hvitt og blått er sendt til værs, men synes 
å ha fått høydeskrekk i det det klamrer seg til den hvite og kalde stanga. Ikke så rart 
kanskje, etter å ha tilbrakt flere måneder i knusktørr nærkontakt med gamle kniplings-
duker med fordums duft av elde og møllkuler.
Men endelig – nå skal symbolet få vind i seilene!
Den friske nesoddenlufta kommer sikkert til å gjøre vei i vellinga, og få det til å blafre i 
ren og skjær vellyst! Hadde det bare kommet et lite vinddrag ...

Jeg hever mitt gratulerende rødvinsglass i håp om at nordvesten skal blåse liv i det 
hengte der oppe, i rødt, hvitt og blått.
Men vinden uteblir, akkurat som alle andre tradisjonelle 1. mai-lyder – russebusstuting 
og glade barnerop.
Dette blir visst ingen tradisjonell hurrrraaaa og ompa-dag.
Blikket søker mot himmelen, stillheten og det slappe nasjonalsymbolet.

ARBEIDERNES DAG!

Tanken slår ned i meg. 
Er jeg virkelig en arbeider? Har jeg egentlig rett 
til å feire med flaggheising og rødvin!
Visstnok har jeg 46 yrkesaktive år bak meg, 
men arbeider?  Ikke har jeg verken utslitt rygg 
eller slitne arbeidernever.

Så kommer disse uunngåelige stereotypene 
vandrende – duknakkede og lutryggede menn 

med spader og hakker, slepende skritt og nedslitte støvler ... Nei, og atter nei!  

Den neven som holder rundt mitt gratulerende vinglass har ikke mye til felles med en 
skikkelig, knudrete arbeiderneve!
En bedragers skål, en forfinet snylter som urettmessig solidariserer seg med proletaria-
tets historiske slit.

En skamfull slurk senker blikket mot det lille veksthuset jeg skaffet meg i fjor, hvor nye 
tomatplanter kjemper for livet for ikke å 
bli drept av en hær med overvintrende maur som jobber døgnkontinuerlig for 
å gnage i seg jomfruelige tomatplanterøtter.
Hvilken iherdig aktivitet – hvilken arbeidslyst! – hvilke arbeidere!
Selvfølgelig – det er jo maurene jeg skal 
skåle for i dag! DE skal få rettferdiggjøre 
min private 1. mai-festivitas.
I dag skal maurene hedres!
I godt selskap med alle de virkelige 
sliterne som har ofret liv og helse til 
beste for sine etterkommere. Selvsagt.

Med nøktern selvrespekt hever jeg 
vinglasset både for disse sliterne og 
for maurene mine, i håp om at selv jeg til tider kanskje har vært rimelig ARBEIDSOM.  

DE ARBEIDSOMMES DAG?

Der kom det jaggu meg ei lita vindkule som ga nasjonalsymbolet vind i seilene, 
og dermed håp om videre seilas.
En seilas både for å hedre slitte arbeidsnever og flittige maur.
Og kanskje også litt for oss som har vært tidvis arbeidsomme?
Uten å ha måttet reise inn i seniorlivet med knudrete og værbitte never.  

Vel overstått 1. mai til dere alle!
 

Tor Fagerland  
Redaktør

Opp, alle jordens bundne ...F
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