
  

KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

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

• Forsikret 
• Sertifisert
• Bortkjøring

• Kvistkverning
• Gratis befaring 
• Trepleiere

Telefon: 95 45 49 47 post@langrindeiendom.no

Trenger du hjelp med 
TREFELLING?

TØRR VED
småsekk - 60 liter

og
storsekk - 1000 liter

GJØFJELD GÅRD
Dag Wetlesen

tlf 90 14 42 08

• Boder • hagemøbler • lekeplassutstyr
Besøk oss i vår

LAGERSALG PÅ FAGERSTRAND (bak Spar)
tlf: 66 91 73 20, epost: post@sommerbutikken.no

  Nesodden Folkeopplysningsråd
Etablert 1950Utgiver av Foreningsnytt

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

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

Gratis befaring – 947 89 689 / post@sikring24.no
DIREKTEALARM TILKNYTTET BRANNVESENET
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ADVOKAT HARALD RØER
tilbyr juridisk hjelp og rådgivning.

Gratis og uforpliktende konsultasjon.
Ta kontakt på mobil: 900 44 080 eller

e-post: adv@haraldroer.no

nesodden@privatmegleren.no

tlf. 63 00 10 70

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

Vannkanner 
5-35 liter
                   

Fjellstrandveien 1, Fjellstrand 
Tlf: 66918334 eller 98606932

fra 39.90,-

              

Nesodden rammeverksted

Øvre Movei 54
1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001,  helleiken@gmail.com
www.nesoddenrammeverksted.no
Åpent 9-19, lørdag 10-17

- Innramming av grafikk, foto, malerier
- Høy kvalitet i materialer og utførelse
- Konkurransedyktige priser
- Store og små oppdrag er velkomne

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

Fokus nr. 13
side  4Planer til 

ettertanke

Utleie av maskiner
på Nesodden

3 Minigravere
3 Kompaktlaster
3 Lifter
3 Stillas
3 Flishoggere
     (130 mm)

Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 41 29 26 20
oystein@nesoddeneiendom.no

Tannlege Balwinder Kaur
Tangen terrasse  59, 1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66 91 12 48



KIRKENE

AKTIVITETER

AKTIVITETER

Sorggruppe:
For deg som har mistet
en livsledsager. Ledet
av to med lang erfaring 
fra sorgarbeid.
Oppstart i mai.

Kreativt skriveverksted: 
For deg som liker å skrive 
og som ønsker veiledning 
til ulike måter å skrive på. 
Oppstart tirsdag 17. april.

Norsk og samfunn:
For deg som ønsker å øve 
på å snakke norsk om sam-
funnsrelevante temaer. 
Oppstart torsdag 26. april.

Datakurs:
Ta en eller flere
moduler i Office-pakka. 
Oppstart onsdag 18. april.

Alle aktivitetene er gratis, 
krever påmelding og har 
begrensede plasser.
Ta kontakt for mer info.

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

Nye aktiviteter
hos

Frivilligsentralen

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

Velkommen!
Hilda Magnussensvei 1

Aktivitetstilbud alle hverdager
Kontakt oss på:
Tlf: 94797583

anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

Ekelund Seniorsenter
Møteplassen for pensjonister og 

trygdede i alderen 55+

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 15. april

Gudstjeneste i 
Nesodden kirke kl 11. 

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

w
w

w
.nesodden.kirken.no

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

Skjer’a?
12. april
Kl. 18.00 - 20.30: Menn&Mat
(Nesodden Frivilligsentral, Ekelund Seniorsenter)
Kl. 19.00 - 21.00: Haltung på Skype (Tangenten)
Kl. 19.30: Kantorissimo - I will give my love an apple
(Nesodden kirke)

13. april:
Kl. 12.00 - 14.00: Babykino - A monster calls
(Nesodden bibliotek)

14. april:
Kl. 11.00 - 15.00: Bruktmarket
(Menighetshuset v/Nesodden kirke)
Kl. 12.00 - 16.00: Nesodden Kunstforenings medlems-
utvestilling 2018 (Galleri Vanntårnet; til og med 15. april)

15. april:
Kl. 18.00: Vårkonsert med Fremad Janitsjar
(Samfunnshuset Nesodden)

18. april:
Kl. 20.15 - 22.00: Terje Isungset “Sildrande” (Skoklefallsalen)

19. april:
KL. 19.00 - 21.00: Temamøte v/Nesodden husflidslag
(Tangenten, øvre kafé)

SMÅANNONSER

VED. Tørr ved til salgs. 
Alle slag i storsekk, bjørk også 
i 60 l småsekk.
Tilkjøring/henting.  
Gjøfjeld gård, tlf 957 20 759
___________________________

KIWANIS-LÅVEN v/Hagelund.
holder åpent for salg og 
levering tirsdager kl. 10-12. 
Tar imot alt SALGBART unntatt 
hvitevarer, datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238.
___________________________ 

Maling & Snekker
Gratis befaring.
Tlf 99899443.
___________________________

Flyttebyrå
Gratis befaring
Tel. 99868291 Vlad
____________________

Vaskehjelp - gode referanser
Telefon 96-81-08-58

Overnatting over kortere tid 
tilbys 1-3 personer
kontakt: Arnhild Kihl 
tlf 40068687  
arnhildkihl@hotmail.com
___________________________

Ønsker tilbud på
maling av tomannsbolig
i 1. etg. Tlf. 41420643
___________________________

Enkel bolig ønskes leid
Juli til november 2018.
Nesodden/Frogn. To Soverom, 
kjøkken og bad.
Kont. Marit Reiten T 400 97 377
____________________________

Ønsker å leie leilighet/hus 
med 2 soverom
Hellvik-, Ursvik-, Berger-, 
Fjordvangen-området så snart 
som mulig. Jeg er en profesjo-
nell, rolig og friluftsinteressert 
kvinne. Jeg har to barn, som 
vil bo hos meg annenhver uke.
Tlf. 95 87 00 58

Snekker & Murservice. 
Ekspert på mur- og betong-
arbeid. Gode priser og mange 
fine referanser. 
Mob: 96 88 26 94, Kristoffer.
Ta kontakt for en uforpliktende
befaring og pristilbud.
___________________________

Trefelling. Gratis befaring.
Utstyr til klatring. Bortkjøring. 
Langrind Eiendomsservice
Tlf: 95 45 49 47  -  Forsikret.
___________________________

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

Prøv en småannonse
Kun kr. 75,– for 3 linjer og

kr. 25,– pr. ekstra linje

Venner av Nesoddtangen 
Gård innkaller til årsmøte 
som avholdes kl. 14.00, 
den 27. april 2018 på 
Tangenten. 
Forslag til saker sendes:
https/www.facebook.com/
Venner.av.Nesoddtangen.
Gård

Kom på klesbyttedag på Tangenten, lørdag 14. 
april kl. 11.00-14.30. Ta med deg 7 rene og pene 

plagg og bytt til noe nytt. Innlevering 
fredag kl. 15.30-17.00 og lørdag 10.00-14.30.

Nesodden Folkeopp-
lysningsråd (NFOR) 
avholder årsmøte i 
Nesoddparken tirsdag 
24/4 kl. 19.00.
Styredokumenter vil bli 
lagt ut på vår nettside 
www.foreningsnytt.no  
innen 10/4.

 Styret

STOLPEJAKTA  2018
Starter lørdag 14.april. 

Først åpnes områdene/kartene 
Nesoddtangen og Flaskebekk.
Lørdag 12.mai åpnes "Sunnås" 
i samarbeid  med Sunnaas sykehus.
Last ned appen Stolpjakta.no. 

Kart blir også lagt ut på Tangenten, 
Energihuset Sport og Circle K.

Nesodden IF, orientering Per Hermann Krøger, mob. 97046052
eller e-post: p-kroege@online.no 

ÅRSMØTE
I NESODDTANGEN VEL

Tirsdag 17. april kl 18.00 PÅ Nesoddtangen gård

PROGRAM
Kl 18-19.00: Kun for velets medlemmer: ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Kl 19-20.30: Åpent for alle: BADSTUE PÅ NESODDTANGEN?
Mulighetsstudie/utlysing av konkurranse.

Arkitekter/arkitektsstudenter ønskes velkommen til å delta!

Foredrag ved Sverre Jervell, 
styreleder Sørenga badstu- og helårs badeanstalt

Innkalling og sakspapirer finnes på www.nesoddtangenvel.no

Prøv en småannonse
Kun kr. 75,– for 3 linjer og

kr. 25,– pr. ekstra linje
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ARBEID UTFØRES

Annonsefrist: Onsdag kl 12

HELSE/VELVÆRE

FINSTAD BYGG- OG VEDLIKEHOLD
Tlf. 92 88 98 04

• Tilbygg • Påbygg • Rehabilitering • Takarbeid
• Terrasser • Dører • Vinduer

TOTALRENOVERING AV BAD
10 års garanti på nytt bad

Generelt vedlikehold av boligen din!

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

Tlf. 98 11 99 77
Når kvalitet gjelder!

Nye

Elektropartner AS

BrL BRL AS

Brødrene 

 Leinonen

Malerfirma

920 14 715

Malerfirma 
Henry Leinonen AS

Innvendig og 
utvendig malerarbeide
Tlf. 920 14 715  post@brl.as

Malerfirma  Henry Leinen AS.qxp_Layout 1  15.02.2018  19:56  Side 1

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

Wenches Systue
Tar også omsøm av bunad

Henv. tlf. 66 91 85 78
Håkonkastet 7B

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

UTFØRER ARBEID INNEN:
• Trefellig og snekring
• Gratis befaring
• Forsikret
• Klatring, felling, bortkjøring

Ring Lasse Kristiansen for 
en uforpliktende befaring  
på telefon 408 46 004

Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens 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! 
Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. 

Vi holder åpent man–fre, 08.00–17.00. Utvidede åpningstider i sesong. 

Velkommen!
Tlf. 971 42 249  •  post@dekksenteret.com

Trenger du noen 
å snakke med?
PSYKOTERAPEUT NFP
Charlotte Stangnes
www.cs-psykoterapi.no 
mob. 908 94 842 
cstangnes@gmail.com

lise-lotte@original.as  - tlf 988810606

Original as
Fjellstrandveien 1

Bestill bilde fra vår superplotter
bredde opp til 160 cm Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag) 

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

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• TAKSTMANN

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

LAG/FORENINGER/PARTIER

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

For spørsmål og utleie: 911 35 998

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.

Kontakt Marilena Zlatanou
66 91 16 79 eller 98 81 36 36

Bli med i Nesodden MDG!
Kontakt Øyvind Solum 
nesodden@mdg
Tel. 90 99 55 95
www.mdg.no

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.

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

BREIDABLIKK GRENDEHUS

www.breidablikk-fagerstrand.com

Utleielokaler for 40-120 personer

 1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21

KIWANIS CLUB
NESODDEN

www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 66 91 85 42
Låvetelefon 97 57 12 38 

www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 93 06 84 52
Låvetelefon 97 57 12 38 

Fagerstrand 
Idrettsforening

medlemsservice@fagerstrand.no
www.fagerstrand.no

MENTAL HELSE  
NESODDEN.
Kontaktperson:  
Per Hermann Krøger 
mob. 970 46 052  
e-post: p-kroege@online.no

FREDSBEVEGELSEN
på Nesodden
Gudveig Havstad 
gud-hav@online.no     

66 91 46 28 / 452 31 603 

Ønsker du å støtte
vårt humanitære arbeide 
i lokalsamfunnet?

LIONS CLUB NESODDEN
Einar Endresen, tlf. 922 10 158

FJELLSTRAND
SPORTSKLUBB

Roar Krislok
 Tlf. 477 53 717

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977
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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

Follo Taxi 064 85

 Nesodden kommune
66 96 43 00

REISEPLANER?
Behov for vaksiner?

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

Foto: Solveig Grande

Nesoddens flotteste

Nesoddtangen skole 21/4 kl.10 -15 og 22/4 kl. 11 -15

Har du lopper?
Levering av lopper i skolegården:

lør 14/4 kl.10 -14, søn 15/4 kl.10 -14, fre 20/4 kl. 18 - 21
Arr. Nordre Nesodden Skolekorps

LOPPEMARKED
4., 11., 18., 23., 25. og 30. april samt hver mandag og onsdag i mai til 

og med 16. mai. Tirsdag 22. mai tar vi imot KUN MØBLER! 
Vi står der fra 18.00 –19.30.

Vi ønsker loppene så godt sortert og merket som mulig. 
Vi deler småloppene i:

• Ting & Tang (servise, kjøkkenutstyr etc.) • Leker • Elektrisk
Bøker (ikke leksikon)

Vi tar ikke imot hvitevarer og gammelt PC-utstyr.
Har du store møbler du ikke kan levere? Kontakt oss på 47369662 

mandag og onsdag mellom 17.30 og 20.00, så avtaler vi tid for henting.

Fagerstrand Speidergruppe arrangerer
loppemarked på Myklerud skole 26. og 27. mai.
VI TAR IMOT LOPPER FRA DEG ved p-plassen på
Myklerud skole på følgende datoer:

Fagerstrand Speidergruppe arrangerer loppe-
marked på Myklerud skole 24. og 25. mai og
VI ØNSKER OSS LOPPER FRA DEG.

17. mars til 19. mai kan lopper leveres hver mandag og onsdag fra
kl 18.00–19.30 på parkeringsplassen ved Myklerud skole.
Vi holder stengt i påskeuken (14, 16 og 21/4).
Vi ønsker klær, møbler, ting & tang (ikke hvitevarer, PC utstyr)
Følg og kontakt oss på Facebook,
e-post fagerstrandlopper@hotmail.no
eller ring vår loppetelefon: 920 82 652 (hverdager kl. 17-20).

LOPPEMARKEDLOPPEMARKED

I Fellesvellets Avis for 
desember 1967 har vi 
funnet herværende 
artikkel.
Sett gjennom dagens 
grønne briller må
vel denne planen
vurderes som lite
naturvennlig.
For å si det med stor 
forsiktighet.
Legg også merke til 
den innbygger-
ekspansjonen man har 
tiltenkt Nesodden alle-
rede for 51 år siden!
Visst er det plass til 
flere innbyggere på 
Nesodden enn de 
19000 som bor her i 
dag, men en økning på 
50000 allerede for 51 
år siden er vel i kjek-
keste laget, og på klar 
kollisjonskurs med en 
landlig grendestruktur.
Skulle vi mene!
      TF

Visjonær
   galskap?
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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 Øsvold
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

STYRET I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2017-2018:

Fagerstrand Vel - 100 år!
Vi gratulerer Fagerstrand vel med 100-års-jubileum!

Bildet er hentet fra www.fagerstrandvel.no

Nesodden Velforbund avholt årets første ledermøte 
på Tangenten og saker som ble tatt opp var:
• Veilys
• Innfartsparkering
• Strandryddeuke
• Eventuelt
15 velforeninger/veilag var til stede på møtet. Du 
kan lese mer om temaene fra ledermøtet i denne 
velavisen. Referat fra møtet finnes på vår webside: 
nesoddenvelforbund.no/formannsmote.html

Lars Dalen fra Marinreperatørene informerer
om strandryddeuken og forteller

om søppelsekkene  fra Kystlotteriet.

Veilys:
Ikke så mye å si om denne saken, da den står litt 
stille. Ordfører var på møte hos oss i fjor. Vi er 
enige om at det er uenigheter om eierskap. Ordfø-
rer og rådmann har blitt skiftet ut. Vi har hatt møte 
med de nye i januar 2018 – presenterte vårt syn; 
dvs. kommunen eier alt veilys. Står i overdragelses-
kontrakten fra e-verket. Vi skal ha et nytt møte rett 
etter påske.
Veilys tas opp som en egen sak etter årsmøtet i år, 
som avholdes i Auditoriet på Tangenten på tors-
dag den 3. mai kl. 19.15-21.15.
Kommunen har lagt inn et visst beløp i budsjettet 
som skal benyttes til vedlikehold av lys på private 

veier i 2018, ihht. avtale med NVF. Standarden er 
dårlig! NVF vil stå på kravet om at hvis ansvaret 
skal over til veilagene, så skal det overdras i en så 
god stand at det går an å leve med det.
Stolpene er et eget kapittel, disse eies med noen 
unntak av e-verket. 
Nye Elektropartner bytter pærer men ikke i defekte 
armaturer. Når det nå settes opp nye stolper så er 
det et krav om at de setter opp nye armaturer til-
passet LED.

Så fort vi vet noe mere om denne saken, så sender 
vi ut info pr e-mail.

Foto: Per Hopsø

Ledermøtet i Nesodden 
Velforbund den 22.3.2018:
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jo farligere er den for miljøet, og jo 
vanskeligere er det å fjerne den. Det 
er kanskje den innsatsen man gjør når 
man sitter på kne på stranda og plukker 
de minste bitene som er den aller 
viktigste, selv om det bare fyller 
bunnen på en søppel-sekk.
Den store strandryddedagen er i år 
lørdag 5 mai, men rydding av kyst kan 
selvsagt skje når som helst. Størst 
effekt får det om strendene ryddes jevn-
lig, utover hele sesongen.

Registrering av hva du finner, 
hjelper å stoppe framtidig søppel.
Vi anbefaler alle å registrere rydde-
aksjonene på 
holdnorgerent.no/ryddeportalen/.
Og, selv om det viktigste er å rydde: 
Registrerer du det dere plukker opp på 
ryddeportalen, er du med å bidra med 
viktige data for å stoppe kildene til 

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

Hvilken nytte er det i å rydde en 
strand?
Kysten vår fungerer som en stor lense, 
der plast samler seg for en kortere eller 
lengre periode. 
Plast males opp til mindre plast, og noe 
skylles ut igjen. Rydder vi strender og 
viker jevnlig, er dette den mest effekt-
ive måten å fjerne plast som har havnet 
i sjøen på. 
Indre Oslofjord har ikke de samme 
mengdene plastsøppel som kystom-
råder på Vestlandet eller Nord-Norge. 
Indre Oslofjord er ganske lukket, og de 
mengdene søppel som driver inn fra an-
dre land, eller fra fiskeflåten er begren-
set. Vi er imidlertid mange mennesker 
som bor ved denne lukkede fjorden, og 
det meste av plasten vi finner er lokal. 
Mye er smått, og er i ferd med å bli 
mikro-plast, det vil si plastbiter min-
dre enn 5 mm.  Jo mindre plasten blir, 

Strandryddeuke:
Lars Dalen fra Marinreperatørene orienterte på ledermøtet om strandryddeuka.
Hvert år deltar tusenvis av frivillige på Strandryddedagen som er Norges største 
kollektive ryddedugnad. I 2018 finner Strandryddedagen sted lørdag 5. mai og er en del 
av strandryddeuken; 30. april – 6. mai.

Marin forsøpling.
Lokal innsats mot global utfordring.
Utfordringen med plast i ulike former 
som fyller havet, har fått et økende 
fokus de siste par årene.  Plast forsvin-
ner ikke, men brytes bare ned til min-
dre og mindre biter, og vi erkjenner nå 
at den økende mengden plast på avveie, 
er i ferd med å bli den største trusselen 
etter klimautfordringene.
En del av løsningen på denne utfor-
dringen er internasjonale avtaler og 
samarbeid for å hindre plastforsøp-
lingen. Samtidig er vi avhengig av at 
det gjøres en innsats helt lokalt. På en 
strand rett ved der du bor. På Nesodden 
med sine små viker og strender, ofte i 
tett sammenheng med bebyggelsen, er 
vellene sentrale i en slik innsats. Og 
mange velforeninger har drevet med 
dette lenge før ordet marin forsøpling 
var funnet opp.

Tekst og foto: Lars Dalen og Marinereparatørene
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marin forsøpling. De gode nyhetene er 
jo at dette faktisk monner. 

Et eksempel er at Q-tipspinner av plast, 
som vi finner hundrevis av på strende-
ne, nå blir erstattet med papp av alle 
de store butikkjedene, og flere endrin-
ger er på vei.

Ren Nesoddkyst er knyttet til Kyst-
lotteriet. Det vil si at når du fyller en 
sekk med søppel fra strendene (den 
trenger faktisk ikke å være full) er du 
med i trekningen av flotte opplevel-
sesbaserte premier. Samtidig får vi en 
oversikt over hvor mange som rydder, 
og plastsekken fra Kystlotteriet sikrer 
at det er lett å skille marint søppel fra 
vanlig søppel.

Ren Nesoddkyst. 
Ren Nesodd-kyst er en felles dugnad 
for rydding av Nesoddkysten. 
Initiativtakere er  Nesodden kajakklubb, 
Nesodden avdeling av Norsk Ornitolo-
gisk forening og Marinreparatørene, 

men alle som deltar har likt eierskap til 
aksjonen. Nesodden kommune bidrar 
med henting av avfallsekkene, og for-
midling av lodd. Marinreparatørene er 
sekretariat for Ren Nesoddkyst.

Praktisk!
Du kan hente sekker, sekkebånd og 
lodd på følgende steder:
Tangenten, Kiwi på Flaskebekk, Kiwi 
på Kirkekrysset, Joker på Fjellstrand 
og Spar på Fagerstrand.
Ryddeutstyret er gratis, og du velger 

selv hvor mange sekker du trenger. 
Sørg for å få med deg like mange lodd 
og kobbertråder til å lukke sekkene 
med (VIKTIG) som sekker, og ta med 
brosjyren ”Ryddeveilederen”.
Fulle sekker kan plasseres på en av 
flere hentesteder på Nesodden. Vi har 
ikke når dette skrives bestemt lokali-
sering av disse, men vil offentliggjøre 
dette så snart vi har dette på plass.

Til slutt: Skryt.
Det er lov å skryte uhemmet av rydde-
innsats. Særlig i sosiale medier. Det 
fører til at flere vil være med, og det 
er morsomt å se at vi er en del av en 
stor og voksende gruppe. Om du mer-
ker innlegg med #rennesoddkyst kan vi 
også se andre som rydder på Nesodden.

Er du ekstra ivrig på å tagge må du 
gjerne også tilføye #kystlotteriet og 
#holdnorgerent.
De ekstra interesserte kan melde seg 
inn i Facebookgruppa “2 minutters 
strandrydding Norge - Se hva jeg fant!” 
der man kan legge ut bilder av hva man 
finner, og dele erfaringer med andre in-
teresserte.

God rydding!



Tekst og foto: Grethe Marie Belboe
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Årsmøtet 2018:

Valgkomiteen:

Innfartsparkeringer på Nesodden:

Vi ønsker tilbakemelding på hvor mange som kommer, så 
det er fint om velet svarer på mailen som kommer, og oppgir 
hvor mange som kommer, innen torsdag dag 26. april 2018!

I tillegg til våre medlemsvel og æresmedlemmer blir invita-
sjon sendt til de politiske partiene i kommunen.
Vi håper alle våre medlemmer kan stille med representanter 
på møtet.

På websiden vår; nesoddenvelforbund.no, finner du:
Agenda, Årsberetning for 2017, Årsregnskap for 2017, 
Revidert budsjett for 2018 og forslag til budsjett 2019.

Etter årsmøtet vil styret gi en orientering om hvordan det går 
med «Veilys-saken»!

VEL MØTT!

Det venter spennende og utfordrende oppgaver i velfor-
bundet, som man ikke minst kan dra nytte av i det lokale vel-
arbeidet.
Du vil samarbeide med andre tillitsvalgte med samme inter-
esse som deg selv. Du vil kunne dra nytte av forbundets kom-
petanse på en rekke saksområder. Du blir med på å utforme 
ditt eget nærmiljø.

Ta kontakt med valgkomiteen hvis du har lyst til å sitte i 
styret, eller om du kjenner noen som har lyst.

Per Hopsø tlf. 90986842 eller
Arne Freddy Lendl tlf. 93861151.

Vi nærmer oss årsmøtet og i den anledning ønsker valgkomiteen seg innspill fra 
personer som kan tenke seg et styreverv i Nesodden Velforbund.

Årsmøte i Nesodden Velforbund, blir torsdag den 3. mai d.å. kl. 18.30 i Auditoriet på 
Tangenten. Invitasjon vil bli sendt ut via e-post.

Her er noen av forslagene som kom frem etter en kort 
ide-dugnad:
• De som parkerer og skal videre med buss får tilbud om
   gratis parkering. Resten må betale parkering.
• Kommunen bør stilles krav til nye utbyggere av større pro-
   sjekter om å bidra til bedring av infrastruktur, som parke-
   ringsplasser. Hvordan er praksis rundt dette i dag? 
• Grønnere infrastruktur – gang og sykkelstier. 
• Kan båten anløpe flere steder langs Nesodden?
• Private parkeringer – leie ut på dagtid? Villaeierne på 
   Tangen kan være interessert i å leie ut?
• Barnehagene oppretter parkering for «sine» foreldre?
• Slutte å halvere eksisterende parkeringsplasser!
• På kortsiktig basis: Opprette midlertidige parkeringsplasser 
   der det er mulig?
• Ekspress/shuttlebusser som kjører direkte til større parker-
   ingsplasser i rushtiden.
• Flere parkeringer på vestsiden. Avlaster automatisk de på 
   østsiden.
• Dele parkering for de som har barnehage-plass? 
Har du andre ideer eller forslag, så send dem til oss på e-mail: 
kontakt@nesoddenvelfobund.no.

Styret i Velforbundet ble oppfordret til å ta dette videre med 
komunen: Hva er kommunens tanker rundt dette?
Hvordan påvirker dette kommunens ansattes sin arbeids-
hverdag?
Ledermøtet retter også en sterk oppfordring til kommunen 
om å lage en omfattende brukerundersøkelse om dette, for å 
kartlegge behovene!

Mangel på innfartsparkeringer har blitt et problem på Nesodden. Dette ble 
tatt opp på ledermøtet i mars 2018, og det ble luftet litt meninger om temaet. 
Styret oppfordret til å komme med ideer og forslag til løsninger. 

”Innfartsparkeringen” i Skogheimkrysset på Fagerstrand. 
Her må rekkefølgen avtales

nøye på forhånd,om man ikke skal bli parkert inn...  




