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autorisert regnskapsførerselskap

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

F L A S K E B E K K
7-23 også på

lørdager !

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

Info fra

På side 4

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

VIKEN REHABILITERING AS
hjelper deg med rehabilitering,

total renovering eller mindre oppdrag 
innendørs og utvendig. 

Vi utfører også alle typer tilbygg, ombygging 
og påbygging, fra garasjer til verandaer 

og vinterhager.
Vi kan også utføre oppdraget som total-

entreprenør, for rehabilitering av hele fasaden.

Tel: 48402774
post@vikenrehabilitering.no

www.vikenrehabilitering.no

Nye

Elektropartner AS

Sommerbutikken.noSommerbutikken.no
ALT DU TRENGER 
TIL:
• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen
Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no

Hagebenk 

”Havana” 
i teak - 150 cm 2995,–

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774 

Hyggelig selskap I God mat 
Lunsj I Middag I Ute og inne

ADVOKAT 

Adeline Brenden-Veisal
Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
adeline@advokatbrenden.no
tlf 469 47 369 - www.advokatbrenden.no

www.akriss.no
tannhelse@akriss.no

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg AKRISS

 tannhelseogså kvelds- og
lørdags-
timer  Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

KIROPRAKTOR
Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05        41 40 97 05

• Jubileum • Konfirmasjon • Bryllup 
• Firmafest  • Lunsj / Møtemat • Event 

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

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

Ekelund Seniorsenter
Nå har vi så smått åpnet opp igjen!

Tirsdager: Mat og prat i kjelleren fra kl. 11.15
Onsdager: Chi gong,-på gressletta på Ekelund 
       v/godvær kl. 11.15
                   Gubbene i kjelleren holder åpent fra kl.11.15
Torsdager: Bridge fra kl. 10.30

Trim v/rehabteamet og mediyoga starter opp igjen i uke 33.

Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.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



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
___________________________

KIWANIS GJENBRUK
Drøbakvn 18, Fagerstrand
Tirsdager 11-14
Onsdager 17-20
Torsdager 15-18
Første lørdag hver mnd 11-14
kiwanis.gjenbruk@gmail.com
___________________________

Tysk hjelm og annet gammelt 
militært ønskes kjøpt. Betaler 
godt. Seriøs samler.
Tlf. 99711805
___________________________

SMÅANNONSER
Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser 
Mobil: 96670619 
___________________________
Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 
Nesodden Hus og Hage as på 
post@nesoddenhusoghage.no. 
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________

Bolig ønskes kjøpt! 
Har du en bolig med beliggen-
het på Bjørnemyr som du 
vurderer å selge? Vi er på 
leting etter et hus (evt. kjøp av 
utvidbar hytte) til vår familie på 
4 med hund. Oppussings-
objekt ingen hindring! Ring/
SMS:90546972 eller e-mail: 
karinelunde@live.com 
___________________________

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

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

STILLAS TIL LEIE fra kr 168,–
Alle størrelser. Ring for tilbud, 
eller besøk nesoddenstillas.no. 
NESODDEN STILLAS, 
tlf: 95 22 22 63
___________________________

UTVENDIG RENGJØRING
www.fasadevasken.no
Kvalitet - Fornøydgaranti
Be om pristilbud på:
Post@fasadevasken.no 
___________________________

Trefelling/hage- 
og vaktmestertjester. 
Beskjæring av frukttrær/hekk.
30 års erfaring/kvistkutter. 
Gravstedsbeplanting. 
Gratis befaring
Svein Erik/9598 4030 

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 27. juni
Skoklefall kirke kl. 11 
Familiegudstjeneste

ÅPEN KIRKE I NESODDEN 
KIRKE kl. 13-15 organisert av 

Nesodden Historielag.

Søndag 4. juli
Gjøfjell kirke kl. 11 gudstjeneste
ÅPEN KIRKE I NESODDEN 
KIRKE kl. 13-15 organisert av 

Nesodden Historielag.

Søndag 11. juli
Skoklefall kirke kl. 11 gudstjeneste

ÅPEN KIRKE I NESODDEN 
KIRKE kl. 13-15 organisert av 

Nesodden Historielag.

Søndag 18. juli
Nesodden kirke kl. 11 gudstjeneste

ÅPEN KIRKE I NESODDEN 
KIRKE kl. 13-15 organisert av 

Nesodden Historielag.

Søndag 25. juli
Gjøfjell kirke kl. 11 gudstjeneste
ÅPEN KIRKE I NESODDEN 
KIRKE kl. 13-15 organisert av 

Nesodden Historielag.

Søndag 1. august
Skoklefall kirke kl. 11 gudstjeneste

Søndag 8. august
Nesodden kirke kl. 11 gudstjeneste

Søndag 15. august
Gjøfjell kirke kl. 11 gudstjeneste

www.nesodden.kirken.no
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Den ansvarsløses privilegium?
En sommer står for døren – en sommer som forhåpentligvis blir nesten normal. 
Pandemien er på retur – munnbindene havner forhåpentligvis i avfallsbeholderen – friheten kommer tilbake.
En frihet som enkelte av oss dessverre misbruker ved å bedrive hemningsløs forsøpling av felles omgivelser. Eksemplene på hensynsløs og 
superegoistisk atferd har vært skremmende de siste helgene. Ikke minst i storbyene. 
Men – heller ikke i distriktene har man unngått å registrere en holdning som overlater ryddeansvaret til «noen andre».
Og hvem er så disse «noen andre»? Jo til syvende og sist er det offentlig ansatte som må ta tak i etterlatenskapene til miljøforsøplerne.Og hvem er så disse «noen andre»? Jo til syvende og sist er det offentlig ansatte som må ta tak i etterlatenskapene til miljøforsøplerne.
Og hvem betaler så for denne ekstrainnsatsen? Selvsagt blir regningen sendt til deg og meg via skatteseddelen. Irriterende.Og hvem betaler så for denne ekstrainnsatsen? Selvsagt blir regningen sendt til deg og meg via skatteseddelen. Irriterende.
Egentlig burde jo skattekronene gå til noe mer positivt enn ryddeaksjoner etter ansvarsløshet.

Alle norske kommuner har beredskapsplaner mot forsøpling.  Vår egen kommune 
har til og med laget en egen Temaplan for klima og miljø, inndelt i tre hovedgrupper:

● Klima og energi
● Naturmangfold
● Avfall og forbruk

I tillegg  har man også opprettet en egen enhet for Klima og Miljø.
Omfattende informasjon om disse tiltakene finner man på kommunens hjemmeside

www.nesodden.kommune.no

Se under rubrikken Natur og Miljø

Vi har tidligere i her i Fokus-spalten vært opptatt av at det er forskjell på å SLADRE og VARSLE.Vi har tidligere i her i Fokus-spalten vært opptatt av at det er forskjell på å SLADRE og VARSLE.Vi har tidligere i her i Fokus-spalten vært opptatt av at det er forskjell på å SLADRE og VARSLE.
Å varsle om forhold som kan være til skade for samfunnet er ikke sladring!
Tvert i mot er det en nødvendighet for å bidra til å stanse forhold ingen er tjent med.
Dersom du registrerer miljøskadelige forhold skal du følgelig ikke nøle med å benytte rubrikken:Dersom du registrerer miljøskadelige forhold skal du følgelig ikke nøle med å benytte rubrikken:

MELD FEIL OG MANGLER TIL KOMMUNEN 

Også denne finner du på kommunens hjemmeside.

Da avslutter vi denne siste Fokusartikkelen før ferien med å ønske dere alle en solrik, avslappende og miljøbevisst sommer!

Tor Fagerland
Redaktør



Er du ferdig vaksinert 
og har lyst på en trygg 
sydentur?
Vi har to flotte leilig-
heter til leie i nydelige 
Torremolinos rett ved 
stranda. Costa del Sol. 
Info på tlf 92210065
eller på via
           www.

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

 

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-   

Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand
SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

www.sverrestv.no • Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand •  Tlf. 924 00 306

• 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 • Nyborgbakken 15, 1458 Fjellstrand. • Tlf. 924 00 306

Nyborgbakken 15, 1458 Fjellstrand

post@glansbilde.no
Tlf: 98810606
Fjellstrand

Vi kan hente og 
levere på Nesodden.

Vi tar imot oppdrag på e-post 
og telefon.

● Print/kopiering i farger og s/h <A3. 
● Fotoprint opp til A2-størrelse.
● Skanning og redigering av bilder
● Laminering
● Skanning av dias
● Grafisk design
● Folieskjæring/skilt i mindre størrelser

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!

OPPUSSING INNENDØRS:

• snekring ute og inne 
• mur, puss og flislegging,                         
   steinlegging og skifer
• Eget blikkenslagerverksted, 
   tak og beslag
• maling av dyktige malere 
   ute og inne
• trefelling og beskjæring, 
   egen fosrikring - IF

Din lokale
hjelper as

Tlf 93861151
arnelendl@gmail.com

VAKTMESTERTJENESTER

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

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

950 78 087

Rehabilitering
Vinduer og dører

Baderom
Membran

SMART BYGG 
S E R V I C E S

we're good with wood!

463 79 397 

TERRASSEBYGGING

NYBYGG

REHABILITERING

GIPSPLATER

OPPUSSING INNVENDING

VINDUER OG DØRER

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

KVIKK BYGG
Vil du ha huset malt i sommer?

Vi har drevet byggefirma på Nesodden i flere år
og er spesialister på husmaling fra a til å

GODE REFERANSER OG GODE PRISER
Unge proffe malere etablert på Nesodden

ring 46 56 92 66 for gratis befaring!

TLF: 96 01 70 20

Din lokale Elektroinstallatør

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

BYGG
KASPERSKI

● Maling av hus, terrasse etc.
● Snekkerarbeid og muring 
● Oppusing og renovering
● Takvask og skiferlegging

Jeg har lang erfaring 
innenfor bransjen og tar alle 

utfordringene jeg får! 

Malerfirma

SAMCOM AS
Malerfirma

SAMCOM ASSAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf.Tlf. 9999 3737 3939 9999
www.samcom.no – post@samcom.no www.samcom.no – post@samcom.no 

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

www.samcom.no – post@samcom.no www.samcom.no – post@samcom.no www.samcom.no – post@samcom.no 
www.samcom.no – post@samcom.no 

www.samcom.no – post@samcom.no www.samcom.no – post@samcom.no www.samcom.no – post@samcom.no Foreningsnytt ønsker
alle lesere og
annonsører

en riktig god sommer.
Neste utgave

kommer 18. august 
med bestillingsfrist

13. august.



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
Sandvang, Svestadtoppen

Vardenbakken 103

Follo Taxi 064 85

 Nesodden kommune
66 96 43 00

«Personen har sittet i styret i NVF siden 2009. Har vært et aktivt og engasjert styremedlem, med mye kunnskap om Nesodden og 
NVF. Han har vært vår representant i Stiftelsen Hellviktangen og er sterkt engasjert for bevaring av den unike bygningsmassen der. 
Han påtok seg lederjobben i NVF på meget kort varsel i mai 2019 for så å overlevere klubben til dagens lederi september 2020». 

Dette var noe av presentasjonen av ham da han ble nominert i mai, og det var en glede for årsmøtet å godkjenne
Terje Larsen som æresmedlem!

Vi møtte Terje i «Gubbekjelleren» på Ekelund for å overrekke en liten blomst, gratulere ham med utnevnelsen og ta en liten prat og vi 
finner fort ut at han fortsatt er en engasjert mann, som bryr seg om sitt nærmiljø.

Terje har drevet med styrearbeid siden 1975 og ble også etter hvert valgt inn i styret i Stiftelsen Hellviktangen. I 2009 ble han vervet 
til styret i Nesodden Velforbund, hvor han bl.a. har vært opptatt av å fange opp saker fra velene og ha god kontakt med 
medlemmene. Dette gjorde at han også var med og tok initiativ til å starte opp med ledermøter, en arena for kompetansedeling og 
informasjon mellom medlemmene og NVF.
Terje mener det viktigste arbeidet NVF gjør er nettopp dette; å skape en lavere terskel mellom forbundet og medlemmene.

Terje har også vært med og jobbet med å bedre kommunikasjon opp mot kommunen. Han ønsker at innbyggerne skal bli mer 
involvert og oppleve medbestemmelsesrett, en sak NVF vil fortsette å jobbe med.
Men Terje påpeker også at ingenting blir gjort hvis ingen følger med og følger opp. Har du en sak du ønsker skal bli tatt tak i så må du 
ta initiativet selv. Han oppfordrer spesielt de yngre om å følge med og engasjere seg mer i nærmiljøet sitt og bli mere 
interessert i det som skjer. Han berømmer beboeraksjonen for den jobben de har gjort med å ta tak i utbyggingen på Nesodden.
Terje mener også at det har vært viktig å bygge allianser og har vært aktiv på å opprette samarbeid med flere organisasjoner på
halvøya. Kystlaget, Politiet, Nesoddtangen gård, Folkeopplysningen og Oslofjordens Friluftsråd, er bare noen av de han i sin tid
i styret har vært med å bygge allianser med.

Når vi spør ham om hvordan NVF kan skape merverdi for velene, så svarer han:
Ledermøtene som avholdes et par ganger i året er en verdifull nettverksbygger mellom velene. I tillegg er Nesodden Velforbund 
behjelpelig med saker som velene tar opp. Velforbundet skal være talerør for alle som har tilhold på Nesodden og det er viktig å 
inkludere HELE Nesodden, både hyttefolket og beboere, nord og sør på Nesodden.

– Også båtfolket må bli hørt, for Terje er båtmann. Det finnes perler på rad langs med hele Nesoddlandet, han nevner spesielt
Steilene, Fagerstrand og Presteskjær, men når vi ber ham om å plukke en favoritt, sier han at det er umulig å velge. Langs hele
kystlinjen finner man mange flotte og skjulte skatter og det er ikke vanskelig å finne en usjenert plass å ankre opp for natten.
– Men det er for lite tilrettelagt for båtlivet, det mangler båtplasser om sommeren og havnene bør sikres bedre mot vær og vind.
Han oppfordrer til at det blir satt ut søppelkasser langs med land, spesielt på bryggene, som jevnlig blir tømt. Han etterlyser også 
leveringsordninger for Stillehavsøstersen.

Når vi spør Terje hva han syns om utbyggingen på Nesodden, svarer han at han er til dels for moderat utbygging, men på en 
anstendig måte, og med hensyn til omgivelsene. Han etterlyser at det blir satt av industriområder, med tanke på skatteinntekter.
– Vi kan ikke bare ha beboere som pendler og legger ifra seg skatteinntektene i andre kommuner.

Terje mener også at kommunen gjør mye bra. Kyststien er f.eks. et tiltak som gagner alle. Nesoddfolket er flinke til å bruke de flotte 
naturområdene og setter pris på mangfoldet, og kommunen må følge opp beboernes ønsker om bevaring og bruk. Derfor er han også 
glad for at kommunen har tatt tak i vernesoner på Nesodden og at de har satt i gang tiltak for å verne om kultur og naturmangfoldet.
Han syns også at informasjonsmøtene som ordfører innførte for et par år tilbake, var et bra tiltak. Mer av dette!

Til slutt oppfordrer han beboerne på Nesodden til å følge med og engasjere seg i hva som foregår i nærmiljøet sitt. Det nytter ikke å 
sitte der å klage når ting har blitt gjort. - Og for all del meld deg inn i velet ditt!

Vi takker Terje for innsatsen gjennom 13 år i NVFs styre. Han er en kunnskapsrik og engasjert person, som har stått for mange 
matnyttige diskusjoner både innad i styret og i sitt nærmiljø. Han har vært, og er fortsatt en viktig bidragsyter, og når han til slutt 
humrer at vi absolutt ikke skal være for sikre på at vi er «kvitt ham» for godt, så tror vi ham på det. 
Så vi sier på gjensyn Terje, og velkommen tilbake!

Nytt æresmedlem i 
Nesodden Velforbund!

Terje har vært primus motor for benkeproduksjonen somTerje har vært primus motor for benkeproduksjonen somT
«Gubbene» lager som for Nesodden Velforbund, og som blir delt ut 
ifbm. velenes jubileer.

NVFs leder Knut I. Ertresvaag overleverer blomst og NVFs leder Knut I. Ertresvaag overleverer blomst og 
takker Terje for innsatsen. Terje er båtmann, og tilbringer 
heller tiden i båt enn i hage, så derfor blir det overrakt en 
jordbærplante han kan ha i båten, istedenfor blomst.


