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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

MAT FRA HAVET!
F I SKEB I L  MED  FLOTTE  F I SKEPRODUKTER
KOMMER TORSDAG 2. SEPTEMBER!
til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00

OLE LØVOLD AS
Mer enn 40 år med fisk og fiskemat

L A N G Ø Y N E S E T  -  6 5 3 0  AV E R Ø Y

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

6,8 kg torskefilet
pr. kartong kr.

5 kg torskeloins
pr. kartong kr.Tilbud 1250,– 1090,–

Torsk i skiver 139,–
Seifilet 99,–
Kveiteskiver 179,–
Laksefilét  189,–

Lettsaltet uerfilet 139,–
Røkt/lettsaltet torskefilet 159,–
Blandaball/Kristiansundball 145,–
Torskefilet u/skinn 175,–

PRIS
PR.
KILO

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

Er du sikker på om fjellet 
bak huset ditt holder? 

Ta kontakt for en 
uforpliktende befaring.

Roger Hellenes Granerud
Mobil: 41683931

e-post: roger@rgfjellsikring.no 
 www.rgfjellsikring.no 

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

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

8450,–
6950,–

Garasjetelt Revetal 3,7 x 6,1 meter 
(22,6kvm)

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

F L A S K E B E K K
7-23 også på

lørdager !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

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

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

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977



SMÅANNONSER
Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 

Nesodden Hus og Hage as på 

post@nesoddenhusoghage.no. 

Vakttlf, Samir: 95124815.

___________________________

Vaskehjelp med gode 

referanser. 96810858

___________________________

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

___________________________

Snekker med 30 år erfaring 

innen: takarbeid, vindu/dør, 

fasadearbeid, tilbygg, tarasse. 

Tlf:45852197

___________________________

BÅTPLASS/BADEHUSTOMT 

selges til høystbydende:

Bunnefjorden, Oksval, «Raske-

kvartalet» Koordinater 6643536 

257974 (32633), 

Tinglyst, gnr. 2 bnr. 761, Parsell 

nr. 15, areal 4 m2. Seriøse 

henvendelser, mob 41559338

___________________________

Mattehjelp 1.-10. trinn, 1S, 

1P, 2P og 1T.

Erfaren mattelærer. 

Tel: 91997730.

___________________________

Stein og masse gis bort

Bærbar sprengstein og 

småstein/løsmasse i bøtter. 

Hentes på Alvern.

Tlf: 92577147

___________________________

Erfaren flislegger, maler,

murpusser,

bosatt på Nesoddtangen.

Ta kontakt: ardiani@libero.it

Tel: 948 06 187

___________________________

Div. Nesoddtallerkener selges 

høystbydende, hele serien 

båter pluss diverse andre med 

bilder laget av Jens Mathisen.

Henvendelse Ivar Hoftvedt. 

Tlf 90767713.

___________________________

KIRKENE
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

___________________________

"SANGSPURVENE" 

ny barnegruppe i sang & bev.

For barn 6-7 år! Nesodd-

parken, fredager i nov. & des. 

Plass til 8 barn (+ venteliste.)

Info: siri.kverndokk@gmail.com

___________________________

STILLAS TIL LEIE fra kr 168,–

Alle størrelser. Ring for tilbud, 

eller besøk nesoddenstillas.no. 

NESODDEN STILLAS, 

tlf: 95 22 22 63

___________________________

Lagerbod til leie, tørr, frostfri, 

min. 6 mnd, tlf 95218897

___________________________

Trefelling/hage- 

og vaktmestertjester. 

Beskjæring av frukttrær/hekk.

30 års erfaring/kvistkutter. 

Gravstedsbeplanting. 

Gratis befaring

Svein Erik/9598 4030 

___________________________

Oppussing fra "A" til "Å"

Trenger du hjelp? Maling av 

hus, inne og ute, terasser 

– montering og renovering, 

tømrer – alt av arbeid med tre. 

Vi er pålitelige, dyktige og 

billige. Gode referanser. Vi 

snakker engelsk – ring Martin 

og Mike nå på tlf 96882740 

Kontakt: 
Efthimios Karantonis 
Tlf: 458 82 276 

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

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

www.nesoddensykkel.no

 

NESODDEN

S
E

I LF O R E N I N
G

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

Nesodden Velforbund 
E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no
Webside: www.nesoddenvelforbund.no
Leder: Knut Ertresvaag 
E-mail: leder@nesoddenvelforbund.no

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

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

SOSIALISTISK
 VENSTREPARTI
Vil du bli medlem? 

Ønsker du informasjon?
Kontakt: Arne Maus, 

 tlf. 66 91 25 49

LAG/FORENINGER/PARTIER

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 5. september
Nesodden kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste ved Svein Hunnestad 
og Natasja Rybak

Skoklefall kirke kl. 11:00 
Gudstjeneste for små og store med 

dåp ved Eva Kirkemo og 
Torbjørn Eftestøl

Onsdag 8. september 
Skoklefall kirke kl 19:30 

Vesper ved Svein Hunnestad

Søndag 19. september
Gudstjeneste med dåp i Skoklefall 
kirke kl. 11:00 ved Kristin Bugge 

Heilo og Torbjørn Eftestøl.
 

Søndag 26. september
Gjøfjell kirke kl. 11:00 

Gudstjeneste med dåp ved 
Kristin Bugge Heilo

Skoklefall kirke kl. 11:00 
Gudstjeneste for små og store med 

dåp ved Eva Kirkemo og 
Natasja Rybak

www.nesodden.kirken.no

AKTIVITETER

Ekelund Seniorsenter
Alle våre aktiviteter har nå startet opp igjen!
 
Mandager: Trim v/rehabteamet kl.11.15 etterfulgt av lunsj.
                   Utlånssentral fra kl.17-19
Tirsdager:  Lunsj fra kl.11.15
Onsdager: Chi-gong kl.11.15
                  Gubbekjelleren
                  Seniortreff m/trim, Bingo og lunsj(Ulik uke) på 
  Breidablikk fra kl.10.30
                  Utlånssentral fra kl.17-19
Torsdager: Bridge kl.10.30
Fredager:  Mediyoga kl.12.00
Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

NESODDEN HISTORIELAG
holder sitt utsatte årsmøte 16. september kl. 19.00 
på Eklund seniorsenter, Hilda Magnussens vei 1. 
Årsmøtepapirene ble sendt medlemmene i mars 
2021. Arild Drolsum vil holde et foredrag 
om “Veien til 100 DNT-hytter og gullnøkkelen”, 
et aktuelt tema i disse tider.
I tillegg blir det årsmøtesaker.
Kommunens smittevernregler blir fulgt. 
Enkel servering.
Møtet er åpent for medlemmer og andre 
interesserte.

Velkommen!
Styret i Nesodden historielag

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

Følg oss på Facebook!

Årsmøte i Frivilligsentralen:

   Torsdag 30. september kl. 18.00. Frist for innsending av  
   saker til årsmøtet er 2 uker før; 16. sept. og alle 
   dokumenter er klare for innsyn én uke før, 23. sept.
 
Vi søker deg:

* «FRANSKLÆRER» Franskgruppa vår ønsker seg en 
    fransktalende person som kan hjelpe denne gruppa å                  
    opprettholde og kanskje til og med utvikle seg språklig. 
    1 gang i uka eller annenhver uke.
* «GITARLÆRER» Gitargruppa vår ønsker seg en 
    gitarlærer som kan lære bort gitarspill. 1 gang i uka 
    eller  annenhver uke. Ønsker også andre gitarister 
    velkomne.
 
Nye aktiviteter:

*   Hvordan ser CV´en din ut- og hvilke ressurser ligger her?
* «Skravlebordet» – kom og prat på Tangenten fra slutten
     av september
 
Velkommen som deltaker og/eller frivillig!         Følg oss på Facebook

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



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.

● 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

Vi tar imot oppdrag på e-post 
og telefon.

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

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

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

TLF: 96 01 70 20

Din lokale Elektroinstallatør

De som ønsker å
beholde og støtte 

Foreningsnytt
kan nå gi en gave

via Vipps

vipps
136376

Kjære lesere og annonsører

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

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

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

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no
Nye

Elektropartner AS

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

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

Årsmøte 
i Fjellstrand vel for 

2019 og 2020 holdes 
i pinsekirken 

Fjellstrand, onsdag 
29.09.21 kl.19.00
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FELLESVERKET = solidaritet = støtte til våre unge
Fra og med kommende høst er det Nesodden Røde Kors som på vegne av Nesodden kommune skal 
drifte Kafé og Ungdomshuset Sletta på Skoklefall. Under betegnelsen FELLESVERKET skal 
virksomheten bidra til at det positive ungdomstilbudet i kommunen blir ivaretatt. 
Målgruppa er unge mellom 13 og 25 og tilbudet omfatter blant annet arbeidstrening, leksehjelp 
og gatemekling – ikke minst med tanke på lokale voldsepisoder er det siste punktet relevant, 
dessverre. Gjennom den betydelige kompetansen Røde Kors har innenfor det humanitære 
området, burde vel alt tyde på at virksomheten kommer i trygge hender. Det planlegges å holde 
åpent fire dager i uka, noe som krever sin bemanning.
I tillegg til tre ansatte medarbeidere vil det være behov for flere frivillige støttespillere.
 
Nå håper Nesodden Røde Kors at riktig mange nesoddinger vil stille seg til disposisjon, til beste for ungdommen vår. 
Krav som stilles er at frivillige hjelpere er over 20 år, og at de kan vise politiattest.
Nesoddens befolkning har alltid vært kjent for sin positive holdning til frivillighet, noe vi også håper dette viktige 
prosjektet vil nyte godt av.
Gjennom flere artikler i denne spalten sist høst, har vi satt fokus på ikke-ønskelige sider ved den lokale 
ungdomskulturen. Vi vet at mange ungdommer sliter og trenger omsorg og støtte.
 
De av dere som ønsker å melde dere som frivillige til dette prosjektet, gjør dette via www.mittrodekors.no

Dersom dere har spørsmål om Fellesverket, så kan Elisabeth (955 23 007), 
Anette (992 24 698) eller Margaret (995 62 673) kontaktes.

Tor Fagerland
Redaktør

Brann 110  •  Politi 112  •  Ambulanse 113  •  Legevakt  116 117

Nesoddtangen vel ble stiftet i juni 1920, hovedsakelig av folk som hadde hytteeiendommer på Nesoddtangen. 

I mange år var det veier og vann som var de viktigste oppgavene til velet, men som årene gikk ble det flere fastboende og trivsel ble også et viktig 
arbeidsområde. 

Vedlikehold av Odden badestrand, som den gang var en såkalt velstrand, ble en viktig oppgave.  Her har velet stått for badetrapp og et lite stupebrett i 
alle år. Også i 2021 er dette en godt besøkt strand som har helt ny badetrapp og stupebrett, sponset 
av Sparebankstiftelsen DNB, Nesodden kommune og Nesoddtangen vel.

Den årlige julegrantenningen i Tangen terrasse er også et populært tiltak som har tradisjoner minst 
50 år tilbake og som blir gjennomført 1. søndag i advent hvert år – til glede for store og små. 

Aktiviteten i velet er stor på mange fronter.  Alle strøkasser som står i små og store bakker i 
velområdet blir fylt opp i oktober hvert år og hjelper mange på glattisen gjennom vinteren. 

Vi jobber også for tiden med å få til en badstue ved sjøen. 

Hvorfor skal man være medlem av sitt lokale vel? 
Fordi velet har som formål å ivareta felles interesser innenfor sitt område, og gi folk som er nye eller gamle 
medlemmer et forum til å diskutere aktuelle saker, slik at vi kan påvirke utviklingen av vårt område. 

Nesoddtangen vel har i skrivende stund fremdeles ikke fått avholdt jubileumsfest pga den pågående 
pandemien.  Dette håper vi å kunne gjennomføre sommeren 2022. 

Nesoddtangen vel
Arne Lendl
Leder

Nesoddtangen vel 100 år i 2020!


