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MAT
FRA HAVET!
F IS KE B IL M E D F L O T T E F IS KE PR O DU K TE R

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

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

Sommerbutikken.no
SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!
GRATIS LEVERING PÅ HELE NESODDEN
•
•
•
•

REDSKAPSBODER
GARASJETELT
LEKEHUS
TRENINGSUTSTYR

Sofia

KOMMER TORSDAG 23. JUNI!
PRIS
PR.
KILO

Lettsaltet torskefilét
Blandaball/Kristiansundball
Lettsaltet uerfilet

6,8 kg torskefilét
pr. kartong kr.

OLE LØVOLD AS
Mer enn 40 år med fisk og fiskemat

Fokus nr. 12

Nesodden
Folkeopply
sningsråd
Etablert 195

side 4

Utgiver av F

0

175,–
165,–
165,-

1350,–

Vi har også fiskekaker,
fiskeball, reker,
seifilet og mye annet ...

tt

Politisk
takhøyde

BILLETTER:
HELLVIKTANGEN.NO

F ORENINGSNYTT

Lekestativ – høy kvalitet!

LANGØYNESET - 6530 AVERØY

Nye

Elektropartner AS

Hagesett ”Larkollen”
i teak

7990,–

ELG 3/7

4990,–

9 995,–

Hasle Kajakk
Excursion 500/520cm

7 995,–

INGRID OLAVA

13000,–

10/7

11950,–

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

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

presis
ars as

p.

Psykolog
med kontor på Fagerstrand, har ledig tid for konsultasjoner

Henv. Hilde Gravensteen, tlf 915 72 346

Kurs i klassisk yoga
www.yoganesodden.no

FRESH MALING
Ønsker du å male huset? Vi kan hjelpe deg!
Kampanje for sommeren 2022 !
Vi har gode referanser. Sjekk oss ut idag!
Ring: 925 67 846

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

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

Nytt baderom??
Frank Nilsen Mur & Flis
utfører
store og små oppdrag.

autorisert regnskapsførerselskap
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Eta
Utg

oreningsny

til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00
Torsk i skiver
155,–
Seifilét
110,–
Kveiteskiver
189,–
Laksefilét
210,–
Røkt torskefilét
175,–
Torskefilét u/skinn 195,–

Etabl. 1950

BJELLA 24/7 -

Har samarbeid med alle
håndverkere du vil trenge.
Kontakt oss på mobil:

911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

Brønn- og
energiboring

SOL HEILO 31/7

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

Utgivelse hver 14. dag i
oddetallsuker, bortsett fra i
ferieperioder. Annonsefrist
annenhver torsdag kl. 15.

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

Hyggelig selskap I God mat
Lunsj I Middag I Ute og inne
LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774

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

Hyttekonvertering
av Knut Næsje, styreleder i NVF

DEN NORSKE
KIRKE

Gudstjenester på Nesodden
sommeren 2022, kl 11.00

Det er en ny rullering av Kommuneplanens arealdel på gang. Og det er noen interessante
Søndag 26. juni
endringer nå, idet planen tar for seg ting som ikke har vært så mye berørt tidligere. Blant disse
Nesodden kirke
er en eventuell konvertering av hytter til helårsbolig.
Søndag 3. juli
Det er mange hytter på Nesodden, men det var flere før, fordi det har vært vanlig å gjøre om
Gjøfjell kirke
hyttene til permanente boliger. Og det er ikke så rart. Mange begynte som sommergjester og
Søndag 10. juli
likte seg så godt at de ville bo her hele året. Noen søkte om, og fikk bruksendring, andre søkte
Skoklefall kirke
ikke, av forskjellige grunner. Derfor er det mange nåværende helårsboliger som begynte sitt liv
som hytte – og som juridisk sett fremdeles er hytter.
Søndag 17. juli
Nesodden kirke
Nesodden velforbunds medlemsvel har til sammen ca 2.500 medlemmer. Totalt er det 1.480
hytter/fritidsboliger registrert i kommunen. Siden mange av våre medlemmer befinner seg
Søndag 24. juli
utenfor boligbyggelagsfeltene, det vil i de områdene hvor hyttene befinner seg, kan vi vel si at en
Gjøfjell kirke
meget stor del av vår medlemsmasse er hytteeiere.
Søndag 31. juli
Med hytte menes i denne sammenheng det som i matrikkelen er registrert som fritidsbolig,
Skoklefall kirke
uavhengig av hvor stor eller liten den er. Det er heller ikke av interesse om den er registrert som
Søndag 7. august
fast bopel eller på annen måte tilsynelatende er helårsbolig. Er du i tvil om du bor i en hytte eller
Nesodden kirke
ikke, gå inn på Norgeskart.no og skriv inn adressen din. Da vil du kunne bla deg fram til hvilken
Søndag
14. august
type bygning som står på eiendommen.
Gjøfjell
kirke
Kommunen har altså nå grepet fatt i problemstillingen, og prøver å sette opp kriterier for hva
Søndag
21.
august
som skal til for at hytten din skal kunne få en bruksendring til helårsbolig. Dette står beskrevet i
Nesodden kirke
kommuneplanens arealdel kapittel 13. Den er nå ute til høring, med frist i august. Det anbefales
Søndag 28. august
sterkt å lese den, og komme med innspill, både som privatperson og som samlet vel.
Gjøfjell kirke
Skal man kunne foreta en bruksendring, er det utslagsgivende hvordan området er definert i
Skoklefall kirke
kommunens arealplan. Det finnes i utgangspunktet to typer, regulert område og uregulert
område. Hver av disse har igjen to hovedkategorier, regulert til/satt av til boligformål og regulert
www.nesodden.kirken.no
til/satt av til LNF. Disse behandles forskjellig.
Sitat : «Områder avsatt i kommuneplanen er vurdert som samfunnsmessig ønskelig til det avsatte formålet, et regulert område er
i tillegg undersøkt for en rekke forhold som må være avklart for at sikkerhet og funksjon er forsvarlig ivaretatt.
• LNF: Landbruk, natur og friluft. I områder regulert til LNF åpnes det ikke for mer bebyggelse.
• LNF-spredt: Landbruk-, natur- og friluft med tillatt spredt bebyggelse.
• Fritidsformål: kun tillatt med fritidsboliger.
• Boligformål: Arealet skal brukes til boligbebyggelse.
Det kan likevel være eldre hytter som er registrert som fritidsboliger i området.»
Bildene under viser kommuneplanen for Tangenområdet og Fagerstrandområdet. Den gule fargen indikerer boligformål.
Den grønne indikerer LNF områder. Brunt skravert er vekstområdene på begge steder. Brunt er kjerneområdene. Og rundt hele
kysten går det et 100-meters belte. Dette er strandsonen, som blir behandlet spesielt.
På kommunenes hjemmesider under «Kart/Planinnsyn»/»Innsyn publikum» kan man finne kart. Og under «Planer og styring» ligger
«Kommuneplanens arealdel» med alle dokumenter.
Befinner hytta seg i et område regulert til boligformål, er det «mulig å få
bruksendre dersom bruksendring kan gjøres i tråd med gjeldende
regulering samt krav i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift
(TEK17).» Det er 393 hytter som blir berørt.
Dersom hytta befinner seg i et uregulert område satt av til boligformål,
«kan det være mulig å bruksendre dersom den enkelte tomt reguleres.
Alternativt kan bruksendring gjøres gjennom søknad om dispensasjon fra
kravet til regulering. En forutsetning for at dispensasjon kan innvilges er
at vilkårene for dispensasjon i pbl. §19.2 er oppfylt. Dersom dispensasjon kan gis skal det settes vilkår om ROS-analyse som del av bruksendringssøknaden. Bygget må oppfylle krav i Plan og bygningsloven og TEK 17 for å kunne konverteres til helårsbolig.». Det er
356 hytter som er berørt.
Kommunen er altså i utgangspunktet positive til en konvertering av ca halvparten av hyttene. Men, og det er alltid et men. Det er
et sett kriterier som må oppfylles først, og det koster penger. Viktigst er vann og avløp, og framkommelighet på veiene.
Og selvfølgelig må hytta være av en tilfredsstillende teknisk kvalitet. Da er vi over på en byggesak, som følger normale regler.
De fleste hyttene ligger ikke langs kommunale veier, og da er veiene private. Skal en vei opparbeides, må det skje i regi av et
veilag. Der hvor det ikke finnes, må det opprettes. Kostnaden faller på veilaget, som igjen får sine midler fra medlemmene. Når
veien er på tilstrekkelig høy standard, kan driften overlates til kommunen. I en vei som allerede har 5 helårsboliger og det er 5
hytter som vil konvertere, kan det da bli et spørsmål om hvordan kostnadene skal fordeles. Det samme gjelder selvfølgelig for
vann og avløp.
Hva så med de resterende hyttene? De ligger i områder betegnet som LNF og LNF spredt.
For de som ligger i området regulert til LNF, er saken klar. «Reguleringsprosessen har allerede tatt stilling til at disse skal være
fritidsboliger, det er dermed ikke tillatt å bruksendre fra fritidsbolig til helårsbolig» Det er 251 hytter som er berørt.
For hytter som ligger i områder avsatt til LNF/LNF spredt, er saken like klar.
LNF spredt : «Området er uregulert, og det er dermed ikke vurdert om det kan tillates flere boliger i området enn de som
eksisterer der i dag. Det er ikke tillatt å bruksendre uten at området som helhet reguleres.» Det er 82 hytter som er berørt.
LNF «Området er avsatt til areal som i utgangspunktet ikke skal være bebygget. Det er likevel en del eksisterende fritidsboliger i
LNF-områder, disse er ikke tillatt å bruksendre fra fritidsbolig til helårsbolig» Det er 81 hytter som er berørt.
Det er altså 414 hytter som i utgangspunktet vil ha problemer med å foreta en bruksendring.
I tillegg til disse hyttene, er det 317 som ligger i strandsonen. Disse er ikke behandlet under begrepet hyttekonvertering.
Dette står i utkastet til planer som nå ligger ute til høring. Er vi enige, så er det greit. Er vi ikke enige, må vi fortelle kommunen
om det.
Vi anbefaler våre medlemmer å sette seg inn i planene og komme med innspill, positive eller negative. Dette er vår mulighet til
påvirkning, og vi bør ikke la den gå ifra oss.
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SMÅANNONSER
STILLAS TIL LEIE. Vi monterer
også. Ring for tilbud, eller
besøk nesoddenstillas.no
NESODDEN STILLAS
Tlf: 95 22 22 63
___________________________
Snekker ledig for oppdrag
TLF 45852197
___________________________
Maling av hus og leiligheter
innvendig og utvendig.
Hagerydding. Ring 96810858
___________________________
Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________
Two honest girls with good
references will be happy to
help you clean the house and
the garden. Call us and tell
what you need. 925 67 843
___________________________
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 Hubert 477 38 530
___________________________
Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
___________________________
MALE DEN HØYESTE VEGGEN
I SOMMER? Det går 2-3 ganger
så raskt å male fra et stillas.
Og det er mye tryggere enn
å jobbe fra stige. Besøk
nesoddenstillas.no, eller ring
95 22 22 63 for pristilbud.
___________________________
Kiwanis Gjenbruk
har feriestengt
fra 29/6 til 12/8.
Vi tar ikke imot
varer i perioden.
Velkommen til høst
marked 13. august

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
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6,5

52,5

98,5

144,5

190,5
nesoddenkunstforening@
gmail.com
LAG/FORENINGER
/PARTIER

ARBEID UTFØRES

KVIKK FIX BYGG
• Jubileum • Konfirmasjon • Bryllup
• Firmafest • Lunsj / Møtemat • Event

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

We are a young team of specialists
with over 10 years experience. ● CARPENTING
Many satisfied customers and tons ● PAINTING
of recommendations.
● INTERIOR FINISHING
Need something done?
We fix it!
Tlf: 46 56 92 66

nesoddenkunstforening@gmail.com
www.nesoddenkunstforening.no

Nesodden
Ekelund
nesodden@rotary.no

Gode matopplevelser!
Malerfirma

SAMCOM AS

• NYBYGG
• TILBYGG

Vi gjør din bolig vakker!

• PÅBYGG
• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• VINDUER

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

Inn- og utvendig malerarbeid

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

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

www.samcom.no – post@samcom.no

• DØRER

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

• VÅTROM

Nesodden
Sangkor

SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus
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,

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-

Sagstuen Auto A/S
•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

Tømrer
Vinduer og dører

Baderom
Membran

950 78 087

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

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

SMART BYGG
SERVICES

we're good with wood!

463 79 397

TERRASSEBYGGING
NYBYGG

REHABILITERING

90727825

post@optimalror.com

Mer info på: www.nesodden.sangkor.no

Til våre
annonsører!
Som vi alle har registrert
lever vi i en tid med
betydelig prisstigning. Det
gjelder dessverre også for de
varer og tjenester vi benytter
oss av for å produsere
Foreningsnytt. Vi må derfor
foreta en nødvendig
justering av annonseprisene
våre. Justeringen blir
beskjeden for hver enkelt
annonse, men gir betydelig
virkning for vårt totale
regnskap.

Spaltemillimeterprisen økes med 1 krone, som betyr at mm-prisen på forsiden øker fra 12 til 13
kroner og resten av bladet fra 10 til 11 kroner.

OPPUSSING INNVENDING
GIPSPLATER

Need some
fixing?
MB YGGNO @GM A I L . C O M

Tlf. 40 17 13 19

øver hver onsdag kl 18.30 - 21.00
på Tangenten.
Nye medlemmer ønskes velkommen!

VINDUER OG DØRER

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

M B Y GG MAC I E J E W S KI

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

Det blir ingen endring i annonserabatten på 20% til våre medlemmer eller rabatten til de som
bestiller flere innrykk av gangen:
To innrykk etter hverandre gir 10% rabatt. Tre innrykk etter hverandre gir 15% rabatt.
Helårsannonsering, 20-22 ganger pr. år gir 20% rabatt.
Prisendringen trer i kraft fra første utgave etter ferien som blir i uke 35, 31. august.
Vennlig hilsen
Tor Fagerland
Styreleder/redaktør

MALER
SNEKKER
FLISLEGGER
REHABILITERING

TOTALRENOVERING AV BAD

Velkommen til Fagerhøi Bilverksted AS

Ditt lokale bilverksted

Vi har reparert biler i over 70 år, og står klar for å hjelpe deg ved større
eller mindre reparasjoner, service eller generelt vedlikehold.
Hos oss er alle biler velkommen, og vi har også en egen
avdeling for bobiler og nyttekjøretøy.

10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD

Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.

a40846087
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BALNEA AS

Ta kontakt - Vi gjør ditt BilLiv enklere!
Fagerhøi Bilverksted AS
Midtveien 71, Fjellstrand
Tel. 66 91 85 62

Avd. Bobil og Nyttekjøretøy
Kløftaveien 104, Fagerstrand
Tel. 45 63 67 86
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Fokus nr. 12
Uke 25– 2022

Sambygdinger på stemmejakt!

I Frivillighetsåret 2022, presenterer vi her i Fokus de omkring 70 frivillige lag og foreninger
som er medlemmer i Nesodden Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt.

Nesodde
Folkeopp

For informasjon om medlemskap kan man kontakte styreleder Tor Fagerland, 47915230 eller redaktor@foreningsnytt.no.

Etablert 1950
Utgiver av For

Tor Fagerland – Redaktør

Nesodden Fremskrittsparti

Nesodden Rødt

Nesodden Fremskrittsparti ble stiftet 18/1273 og er et av de lokallag som ble først
stiftet.
Vi jobber for lavere skatter og avgifter.
På Nesodden har vi ikke eiendomsskatt, men
det ser vi flere partier ønsker å innføre. Vi
trenger et sterkt Fremskrittsparti slik at vi kan unngå dette. Vi er
også opptatt av skole, eldreomsorg, samferdsel etc. Vi ønsker å
ha et godt forhold til private drivere av barnehager og institusjoner.
Vi vil ha både privat og kommunalt tilbud da dette vil stimulere
til bedre innsats. Vi ser jo at de private barnehagene bl.a scorer
høyere på statistikken for fornøyde foreldre og ansatte.
Vi ønsker også å gjøre noe med byggesaksgebyrene i kommunen.
Det er uhørt at når man skal bygge f.eks et garasjeanlegg må
betale gebyr pr. bygg eller at det skal koste 74000,- for å søke
om å sette opp en carport.

Rødt har sittet i kommunestyret på Nesodden
siden 1987, og partiet har opplevd en
formidabel framgang de siste årene. Ved forrige
kommunevalg fikk Rødt 11,5% av stemmene,
nesten en dobling av oppslutningen på
Nesodden, og den største kommuneoppslutningen i landet. Vi har over 100 faste medlemmer og
vårt ungdomslag teller 10 medlemmer. Rødt er kjent for sitt
engasjement for Nesoddens natur, miljø og bevaring av halvøyas
særpreg. Rødt står på innbyggernes side, enten det handler om
å beskytte bomiljøet og marka mot aggressiv utbygging eller om å
ivareta og styrke kommunale tjenester som skal sikre
helsetjenester, utdanning og støtte til de svakeste i samfunnet.
Å styrke felleskapet som ivaretar individenes og innbyggernes velferd, frihet og rettigheter er Rødts fremste mål også på Nesodden.
Derfor samarbeider vi og lytter til vel, organisasjoner og Nesoddens
innbyggere.
Kultur og næring er også blant våre prioriterte saker. Vi jobber for
økte tilskudd til kultur, styrking av kulturskolen og utvikling av
næringslokaler og lokaler for kunstproduksjon.
På Nesodden har vi et aktivt lag og medlemmene våre engasjerer
seg i mange frivillige initiativ, miljø- ungdoms- og fredsarbeid.
Vi arrangerer årlig sommerleir, medlemsmøter, foredrag og andre
arrangementer som er åpne for publikum. I mai var vi for eksempel
initiativtagere til et vellykket folkemøte om sosial boligpolitikk.

Nils Arne Haldorsen,
Gruppeleder for fremskrittsspartiet i kommunestyret

Kontakt:
Anne Elisabeth Østreng: Leder av Nesodden Fremskrittsparti
www.facebook.com/Nesoddenfrp

Les mer på
https://roedt.no/nesodden

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
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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 SO:S 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
Follo Taxi 064 85
Nesodden kommune
66 96 43 00

♥ Hjertestartere:

Alværn ungdomsskole
Bakkeløkka flerbrukshall
Bergerhallen
Berger Idrettspark
Bjørnemyr flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000
Ekelund seniorsenter
Fagerstrand båtforening
FIF-huset Fagerstrand
Fjellstrand grendehus
Fjellstrand, Nyborgjordet
Fagerstrand, Orange Studio

KIWI Flaskebekk
Myklerud skole, Nesoddhallen
Nesodden kommune Senter syd
Nesoddtangen gård
Nesodden judoklubb
Nesoddtunet sykehjem
Sandvang, Svestadtoppen
Steilene
Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)
Samfunnshuset
Vardenbakken 97
Vardenbakken 103
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