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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

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

Bordtennisbord
HeBlad - VANDALSIKKERT

26200,–

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

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

    NB: VIKTIG INFORMASJON FRA NESODDEN KOMMUNE PÅ INNSIDEN

Mer informasjon og bilder 
finner du på www.moghal.no
Produktene leveres fra lager på Fagerstrand!

Helårspaviljong – 
Polykarbonattak 3 x 3 meter 

Pris 4950.00

Elektrisk 
ATV500W
12Ah batteri

Pris 2990.00

Helt i 
nærheten! 

ny bolig?
To annonser

på side 2



FJELLSTRAND
SPORTSKLUBB

Roar Krislok
 Tlf. 477 53 717

FJELLSTRAND VEL
Kontaktperson Jan Kilemo,  

tlf. 909 38 585. 
Vi kan følges på web: 

http://www.fjellstrand-vel.no og 
facebook: Fjellstrand Vel

Fjellstrand & 
Myklerud skolekorps 
Gi barnet ditt en hobby som varer!
Ta kontakt for informasjon; 
fmskolemusikk@gmail.com

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

   FREMAD JANITSJAR
   Kontakt: 
   Odd Harald Aaberg 91 56 53 18  
   eller Laila Risting 90 63 68 11
   Voksenkorps. Øvelse man. kl. 19.00 - 22.00          
   på Breidablikk Grendehus på Fagerstrand.

Tilknyttet Musikkens  
studieforbund

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

HELLVIKTANGENS 
VENNER

www.hellviktangen.com

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum 

Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

KATOLSK MESSE I 
SKOKLEFALL KIRKE 
HVER 1. OG 3. SØNDAG 
I MÅNEDEN KL. 13.30  
ALLE VELKOMMEN!

           Fagerstrand 
           Idrettsforening
medlemsservice@fagerstrand.no

www.fagerstrand.no

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.

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

BREIDABLIKK GRENDEHUS

www.breidablikk-fagerstrand.com

Utleielokaler for 40-120 personer

 1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21

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

LAG /
FORENINGER

PARTIER 

 ny bolig?  – til salgs og til leie

AKTIVITETER

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.

Solsideveien 23, Nesoddtangen
8 800 000,-*

privatmegleren.no/162233827

*omk. ca kr. 9 232,-

Det gode liv på Nesoddens solside! Toppleilighet over 2 plan 
2 terrasser • Garasjeplass • Idyllisk område nær sjøen

Leilighet • Bra/p-rom 156/150 m² • Byggeår 2016 • 3 soverom 
 Felleskost/mnd. 3 655,- • Totalpris 8 809 232,-

Visning
lørdag 06.06 kl. 16-17
søndag 07.06 kl. 16-17

Ansvarlig megler 
Christian Falkenberg

tlf. 911 13 665

Alex Olssons vei 30, Nesodden
8 800 000,-*

privatmegleren.no/6200067

*omk. ca kr. 235 642,-

Hel tomannsbolig i barnevennlig omgivelser  
Dagens eier har skattefri leieinntekt på 120000/år ved utleie av en etasje.

Bra/p-rom/tomt 221/209/791 m² • Byggeår 1999 • 5 soverom 
 Totalpris 9 035 642,-

Visning
lørdag 06.06 kl. 14-15
søndag 07.06 kl. 14-15

Ansvarlig megler 
Christian Falkenberg

tlf. 911 13 665

KIRKENE

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 7. juni
 

Gjøfjell kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved 

Kristin Bugge Heilo og 
Ingeborg Christophersen

Det er plass til en menighet på 50 
personer og med 1 meters avstand 

i Gjøfjell kirke.
 

Årsmøte Gjøfjell menighet 
kl. 12.15 i menighetshuset.

 
Søndag 14. juni

 
Nesodden kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Torbjørn Aas 
og Ingeborg Christophersen

Det er plass til en menighet på 25 
personer og med 1 meters 
avstand i Nesodden kirke.

www.nesodden.kirken.no

I forrige nummer skrev vi om boforholdene på
Nesodden for ca. 100 år siden.
Interessant kan det kanskje være å snoke litt i hva
innbyggerne tjente per år?

Tor Fagerland Redaktør

Embedsmenn   5250,–
Handelsmenn   4640,–
Gårdbrukere   3625,–
Arbeidere   2564,–
Fiskere    2098,–
Tjenere    1046,–
                                                                



Spesielle
vanningsrestriksjoner
De siste årene har kommunen innført 
restriksjoner utover de ordinære årlige 
restriksjonene. Dette har hatt forskjellige 
årsaker; som f.eks. i 2018 da tørke-
sommeren førte til svært lav vannstand 
og kjøp av vann fra Bærum.

Kommunen vil følge utviklingen nøye og 
vil måtte innføre de restriksjoner som 
er nødvendige for å opprettholde til-
strekkelig vannforsyning til alle. 

Fra 1. mai er det lov å bruke kanne, men 
abonnentene må være forberedt på at 
strengere restriksjoner kan komme. 
Vi oppfordrer abonnentene til å følge 
med på kommunens nettsider.

Restriksjoner på
hagevanning
Vanningsrestriksjoner fra 1. mai – 15. oktober 2020
Nesodden kommune innfører vanningsrestriksjoner hver sommer 
for å opprettholde tilstrekkelig trykk på nettet. 
Dette er nødvendig både for å sikre brannforsyning og nok vann
til alle abonnentene.

NESODDEN KOMMUNE INFORMERER

Noen innbyggere spør seg hvorfor ikke rørene kunne være store nok til å takle dette, men 
store rørdimensjoner gir lang oppholdstid i normalsituasjoner og vi kan få oppblomstring av 
bakterier i drikkevannet på vei ut til abonnentene. Vi må derfor leve med vanningsrestriksjoner 
årene framover også.
 
De siste årene har kommunen endret restriksjonene fra datovanning til vanning når du ønsker 
det, men det er bare lov å vanne med kanne.



Sammen skaper vi det gode livet

• Vannledningene på Nesodden har generelt sett god tilstand og lekker lite sammenliknet 
med ledningsnett i andre kommuner. 
Kommunen jobber likevel kontinuerlig med søking/tetting av lekkasjer og rehabilitering
/utskifting av ledningsnett.

• Kommunen setter krav i større byggesaker om at tiltakshaver løser nødvendig brann-
vannsforsyning med egne brannvannsreservoarer, sprinkleranlegg og annet.

• Utbygging av ringledningssystemer vil gi et mer robust forsyningssystem. Vanntilførselen 
blir med dette tosidig, slik at det blir mindre sannsynlig at abonnenter mister vanntilførselen 
om det skulle oppstå en stor vannlekkasje.

• Kommunen har startet arbeidet med å sikre en ytterlige reservevannsforsyning.

• Kommunen bygger flere nye høydebasseng.

Hva kan du som abonnent gjøre for å spare på vannet?
• Fiks vannkraner ute/inne som 
drypper og toaletter som renner! 
En kran som står og drypper for-
bruker mellom syv og 
30 m3 i året, mens et toalett som 
står og renner kan forbruke hele 
400 m3 i året. 

Til sammenlikning bruker en 
person ca. 50 m3 vann i året.

• Skaff deg sparedusj!

• Bruk oppvaskmaskin og fyll 
opp helt før du setter på!

• Samle opp regnvann
til vanning av blomster
og planter!
Vi oppfordrer til å overholde 
vanningsrestriksjonene, slik at 
det blir nok vann til alle i
kommunen!

NESODDEN KOMMUNE

FN NR. 13, UKE 23, 3. JUNI 2020

Hva gjør kommunen for å sikre vannforsyningen framover?



Malerfirma

SAMCOM AS
• Inn- og utvendige malerarbeider
• Inn- og utvendig vask av hus

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

Har du gamle dias/lysbilder
eller negativer liggende? 
Vi kan scanne dem for deg og gi deg
digitale filer! Vi kan også printe dem på
fotopapir eller lerret, sette dem i glass og 
ramme eller montere på
aluminumsrammer så
du kan henge dem rett
opp på veggen! 

Fjellstrandveien 1 • vegg i vegg med Annas Hybel
post@glansbilde.no • tlf. 92 21 00 65 

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

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

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

a40846087
BALNEA AS

• 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!

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

___________________________

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

Til alle Nesoddens
serveringssteder:
Vi har over 30-års erfaring med 
alt dere trenger som: Menyer, 
plakater, bordbestillingskort, 
skilting, bildekor m.m.
Original as på Fjellstrand.
Telefon: 66 91 44 08.
___________________________

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

Vaskehjelp
Gode referanser
Tlf. 96-81-08-58
___________________________

Lei av billigrammer som går 
i stykker og jobben med å 
gjøre innrammingen selv?
La Glansbilde Rammeverksted 
på Fjellstrand gjøre jobben for 
deg. Dyrere, men verdt jobben 
du slipper og varer mye lengre!
Tlf. 66 91 44 08.
___________________________

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

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

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 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
___________________________

Ledig lager i redskapshus/
garasje 80m2 og lagercontainere 
på Hasle gård. Tlf. 90607186
E-post: cheltzen@online.no
___________________________

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

________________________

Rolig & ryddig
Hageglad & nevenyttig kvinne, 
med to jenter (42/7/11), øn-
sker bolig. Både stort og smått 
av interesse. Kan utbedre hvis 
ønskelig. Sikker inntekt.
Ring/skriv 40946971/myfri-
endcamilla@gmail.com
___________________________

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

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



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

I forrige Fokus nevnte vi det beklagelige ved at 
Nesoddposten ikke lenger bidrar til det nesoddenske 
ytringsmangfoldet.
Et såkalt levende demokrati trenger meningsbryting og 
refleksjon.
De fleste av oss har vel en oppfatning om hva vi legger i begrepet demokrati – at man har 
frihet til å ytre sine meninger og at man derigjennom kan bidra til å forme det samfunnet 
man lever i. Eller som Wikipedia uttrykker det:  

«Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte 
innflytelse over hva slags beslutninger som fattes.» (....)

Vel og bra dette, men demokratiet har utvilsomt også sine utfordringer når det 
gjelder den enkeltes mulighet til å kunne navigere i det hav av informasjon vi daglig må 
forholde oss til i vår tid. Ikke minst gjennom døgnkontinuerlig digital påvirkning, og faren for 
at vi blir forført av personer eller grupperinger som har rendyrket sin påvirkningskompetanse 
til et nivå hvor objektiv og saklig opinionsdannelse ofte blir taperen ...
Hvor langt ytringsfriheten kan tøyes, vil jo variere fra nasjon til nasjon. 
I vårt land skal det mye til før man bryter lovverket og står i fare for å bli straffeforfulgt for 
sine holdninger eller handlinger.

Det er ikke bare koronaviruset som har rammet verdenssamfunnet i det siste. 
Vi har også fått en annen influensasykdom å slite med. 
En sykdom spredt av såkalte INFLUENCERE – en flokk trendsettende holdningsbærere som 
benytter og rendyrker digitale virkemidler i sin samfunnspåvirkning. 
(Jeg legger ikke skjul på at jeg forakter denne språklige snikamerikaniseringen!)

Ja, godtfolk – vårt åpne samfunn har sine utfordringer og aktualiserer spørsmålet om 
hvordan vi skal forholde oss til all påvirkningen, uten å miste evnen til å kunne ta egne, 
reflekterte valg. Hvordan skal vi unngå å bli manipulert og bedratt?

For egen del tror jeg ikke det er noen annen vei å gå enn å vurdere alle holdninger og 
påstander som usaklige og løgnaktige helt til man har klart å overbevise seg selv om det 
motsatte. FAKTASJEKK er jo et svært fokusert begrep i disse dager!

At den digitale utviklingen har skapt et endret verdensbilde i løpet av kort tid, kan vel også 
illustreres ved at såvel demokratiske som totalitære regimer (mis)bruker den digitale 
teknologien.
Mens en president twittrer løgner og kvakksalverholdninger for å påvirke og kontrollere sine 
tilhengere, har en annen statsleder utplassert ikke mindre enn 500 millioner 
overvåkningskameraer med ansiktsgjenkjenning, for å beholde sin kontrollerende makt.

At noe tilsvarende skulle installeres på vår egen halvøy, er vel ganske så utopisk. 
Med den kinesiske modellen som bakteppe skulle jo antallet bli omtrent 10 000 
høyteknologiske spioner omkring i grendene ...

Da skulle det nok blitt et skikkelig rabalder!

Tor Fagerland
Redaktør

Frihet, 
forføring og 
folkestyre
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