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

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

LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774

Male inne?

MALE HUSET ELLER FASADEVASK?

Vi
erfaring innen
innen alle
alle
Vi har
har mange
mange års erfaring
typer malertjenester
malertjenester
typer

Reidunn Selsjord MNKF
Tlf 66 96 18 28 /
41 40 97 05

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL: Garasjetelt Odden

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

3,7 x 6,1 m - Grå (22,6m2)

4495,–

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

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

Adeline Brenden-Veisal
telefon 469 47 369

Varden - Engergihuset • advokat@adelinebveisal.no

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

MAT
FRA HAVET!
F I S KEB I L M E D FLOTTE FISKE PR OD UK TE R
KOMMER TORSDAG 29. OKTOBER!

til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00

kg torskefilet
ud 6,8
pr. kartong kr.

gsnytt

VED
Vi tar imot bestilling på:
ved@nesoddentorghandel.no
For priser og info se:
www.nesoddentorghandel.no

Lettsaltet uerfilet
Røkt/lettsaltet torskefilet
Blandaball/Kristiansundball
Torskefilet u/skinn

139,–
159,–
145,–
175,–

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

OLE LØVOLD AS
Mer enn 40 år med fisk og fiskemat
LANGØYNESET - 6530 AVERØY

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

NY BRUKTBUTIKK

Åpent torsdag 29/10, lørdag 7/11 og torsdag 12/11
Kl. 11.00 – 14.30. Kafe – Vipps og kontanter.

Velkommen til «MØTEPLASSEN»
i underetasjen i Alværnkirken.

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

Kjøp av ved på gården er ikke
lenger mulig

Nesodden
Torghandel as

NESODDEN
MENIGHETSHUS

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89
e-post: anne.marit.tronvik@online.no

AKRISS

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

tannhelse
www.akriss.no

TØRR VED
storsekk - 1000 liter
GJØFJELD GÅRD

Gode matopplevelser!

Tilb

Forenin

Alt i rørleggerarbeid

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

PRIS
PR.
KILO

iver av

Reform o
g
mobilise
ring

Telefon
93 27 71 65

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

139,–
99,–
189,–
189,–
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VIKEN REHABILITERING AS

Tlf 957 20 759/
911 30 778

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 BLANT ANNET BISTÅ MED:

• Befaring og rådgivning • Endring av planløsning
• Nye gulv, enten du ønsker parkett, tregulv eller fliser
• Nye innervegger, for eksempel panelvegger, gipsvegger
eller moderne veggplater • Nye himlinger av gipsplater,
takplater, panel og annet • Listing • Bytte av dører
• Nytt kjøkken • Nytt bad • Nye trapper
• Utskiftning av takstein og lekter
• Omtekking/etterisolering av tak
• Etterisolering av yttervegger
• Utskiftning av ytterkledning • Utskifting av vinduer
• Drenering, utbedring og etterisolering av grunnmur
Vi kan også utføre oppdraget som totalentreprenør,
for rehabilitering av hele fasaden.

Tel: 48402774
post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

Brønn- og
energiboring
utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

DYRLEGEN

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE

Nesodden kirke kl. 11.00
Lørdag 31. oktober:
Allehelgensgudstjeneste ved Svein
Gjøfjell kirke kl. 15.30 og kl. 17.00
Hunnestad og
Minnegudstjenester. Sopran Guro
Ingeborg Christophersen
Lødemel deltar med noen av våre
vakreste og kjæreste gravferdssanger.
Onsdag 4. november:
Skoklefall kirke kl. 19.30
Søndag 1. november:
Vesper ved Svein Hunnestad
Skoklefall kirke kl. 11.00
Utleie av menighetshusene:
Allehelgensgudstjeneste ved Eva
Gjøfjell (Killingmo, 93032370)
Kirkemo og Torbjørn Eftestøl
Nesodden (Tronvik, 92051089)
Skoklefall (Wehmer, 91734369)

www.nesodden.kirken.no

LAG /
FORENINGER

På Nesodden

Kløftaveien 1, 1454 Fagerstrand

Nesoddendyrlege Telefon

401 09 700

Vi flytter til Flaskebekk Senter 16. november!

AKTIVITETER
Ekelund Seniorsenter

NESODDEN
VELFORBUND

Terje Larsen
Mobil: 926 30 095

kontakt@nesoddenvelforbund.no
MANDAGER PÅ EKELUND:

Trim kl 11.15 – Lunsj kl 12.15
Malegruppe kl.12.30 i underetg.
TIRSDAGER:

Mat og prat i underetg. kl 11.15
ONSDAGER:

S

NE

EN

NESODDEN
D D K AT T
O
NESODDKATTEN
JUDOKLUBB
trener
- hjelper hjemløse
katter.i Munkestien
Dojo Skoklefald
Kontakt Kari Rolland:
Kontaktperson:
997 227
56 tlf 918 02 993
Wibecke
Jøsang,

Chi-gong kl. 11.15 fellesområdet ute!
Gubbekjelleren kl 11.00
ta med matpakke - vi ordner kaffe!
ONSDAGER HVER UKE:

kl 10.30 Trim på Breidablikk
ULIK UKE OPPSTART 26. AUGUST:

NESODDEN
Nesoddtunets
JUDOKLUBB
trener
i Munkestien
Venner
Dojo
Skoklefald
Tlf: 900 35 699
Kontaktperson:
Wibecke
Jøsang, tlf 918 02 993
post@nesoddtunetsvenner.no
NESODDEN
Nesodden
Idrettsforening
JUDOKLUBB
BERGER
IDRETTSPARK

trener i Munkestien

Tlf. Dojo
66 91Skoklefald
74 77
e-post: post@nesoddenif.no
Kontaktperson:
Wibecke
Jøsang, tlf 918 02 993
www.nesoddenif.no
NESODDEN
Nordre Nesodden
JUDOKLUBB
Skolekorps
trener
i Munkestien
Christina
Kråkevik
Dojo
Skoklefald
Åberg
Tlf: 974 17 895
Kontaktperson:
www.nordrenesoddenskolekorps
Wibecke
Jøsang, tlf 918 02 993
NESODDEN
JUDOKLUBB
trener i Munkestien
Dojo Skoklefald
Tlf kontor:
474 86 599
Kontaktperson:
post@pinsekirkennesodden.no
Wibeckewww.pinsekirkennesodden.no
Jøsang, tlf 918 02 993

RETTIGHETSTELEFONEN
NESODDEN
482
34 630 –
JUDOKLUBB
hverdager
16-20
trener ikl
Munkestien

kl 11.30: Lunsj – kl 12.30: Bingo
TORSDAGER PÅ EKELUND:

Bridge kl. 10.30
ta med matpakke - vi ordner kaffe!
FREDAGER:

Mediyoga kl 12.15
Påmelding til Ann Kristin
på tlf: 48137998
Vi kan også tilby
fotsoneterapi på huset
Info og påmelding til Kristin
på tlf: 93424913
Ved større grupper
deles disse opp ute/inne
for å forhindre smittespredning.
Maks antall
på våre aktiviteter er 20 stk.
Vis hensyn og avstand
og følg retningslinjer som er oppgitt!
Bli hjemme om du er syk!
Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

Din lokale
hjelper as

Gir råd og info
omSkoklefald
dine rettigheter
Dojo
Kontaktperson:
innen helse, omsorg, sosiale
Wibeckeskole/barnehage,
Jøsang, tlf 918 02
993
tjenester,
arbeidsliv.

www.sandvang.no

Utleie av selskapslokaler
mob. 47 31 70 33
liseelfstrand@gmail.com

Tlf 93861151
arnelendl@gmail.com
VAKTMESTERTJENESTER

SKOKLEFALL MENIGHET
Kapellveien 3
1450 Nesoddtangen

OPPUSSING INNENDØRS:
• snekring
• muring
• maling og flislegging

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.

Frivilligsentralen holder koken!
Flere av aktivitetene har endret eller skal endre
lokalitet grunnet Covid-19.
Sangenten er flyttet til NIF-huset på Berger, Filosofitreffet finner
seg alternative arenaer, Poesigruppa holder til på øvre kaféplan i
Tangenten og vår internasjonale kvinnegruppe har blitt noen
ivrige turgåere.
Ellers er mye som før, bare i mindre skala.
Nesodden Frivilligsentral tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.nowww.nesodden.frivilligsentral.no

TIL LEIE
Næringslokale i Marikloppa 20, til leie fra
1. desember 2020. Lokalet har tidligere
vær t brukt av S24 Alarm, og
Sverres TV Ser vice – ca. 150m2.
Kan brukes som kontorlokale eller til
småproduksjon.
Adresse: 1458 Fjellstrand.
Henvendelse: Hans Erik Hansen 924 00 306
eller Roy A. Hansen 911 71 249
royarth.hansen@gmail.com

Følg oss
på
Facebook!

ARBEID UTFØRES

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

Sagstuen Auto A/S
•
•

• NYBYGG

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

• TILBYGG

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

• PÅBYGG
• REHABILITERING

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

• TAKARBEIDER
Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

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

Din lokale Elektroinstallatør

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

• VINDUER
• DØRER
• VÅTROM

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv
TLF: 96 01 70 20
Nytt baderom??
Frank Nilsen Mur & Flis

Tlf. 40 17 13 19

utfører
store og små oppdrag.

post@optimalror.com

Vi tar store og små oppgaver innen :

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

911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

SMÅANNONSER
Trefelling, hekklipping
og gressklippingg
Trenger du hjelp med å felle
trær og eller busker?
Jeg har 30 års erfaring og
holder til på Fagerstrand.
Vinterlagring på låve for bil,
Motorsagen min har 18”
båt og campingvogner.
sverd, som betyr at jeg
Fastpris 3500,- fra 1 oktober
kommer meg gjennom så godt
til 1 juni. Opplagring er på en
som alle trestørrelser.
låvebro, der det kun mulig å
Jeg utfører også beskjæring av
kjøre opp/ned før og etter
trær/ frukttrær og hagearbeid.
snøfall. For mer info ta
Jeg kan også hjelpe til med
kontakt: 918 03 900
innhøsting av frukt & bær.
___________________________
Jeg har gode referanser
Ring gjerne for å avtale
Mattehjelp 1.-10. trinn,
gratis befaring
1S, 1P og 2P. Erfaren
Svein Erik - Tlf: 9598 4030.
mattelærer. Tel: 91997730
___________________________ ___________________________
Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser
Mobil: 96670619
___________________________

KIWANIS GJENBRUK
Drøbakveien 18, Fagerstrand
Holder åpent for salg og
levering
tirsdager kl. 11-14 og torsdager kl. 15-18.
Mer info se: nesodden.
kiwanis.no
eller FB: Kiwanis Gjenbruk
Tlf. 975 71 238
–––––––––––––––––––––––––––
MER AKTIV?
Ønsker du å være mer aktiv og
bruke nærområdet rundt deg?
Jeg tilbyr et rolig mosjonsnivå
der vi fokuserer på å sette i
gang og opprettholde aktivitetsnivået.
Ring eller send SMS for en
koselig samtale.
Personlig trener Harald K.
Jerpseth: 936 880 3
–––––––––––––––––––––––––––

Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Malearbeid utføres
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________ Vi tilbyr alle typer maleoppdrag
Vaskehjelp
– utvendig og innvendig. Alle
God referanser.
STILLAS TIL LEIE fra kr 142,–. overflater fra grunnarbeidet til
Tlf. 96-81-08-58
Alle størrelser. Ring for tilbud, toppstrøket. Vår 5. sesong på
––––––––––––––––––––––––––– eller besøk nesoddenstillas.no Nesodden, prøv oss denne
sommeren!
NESODDEN STILLAS,
Erfaren flislegger, maler,
Vi er ressurssterke og leverer.
tlf 95 22 22 63
murpusser,
Vi har også gode referanser.
___________________________
bosatt på Nesoddtangen.
Vi snakker engelsk.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Ring Kasper 465 69 266
Happy Redesign
Tel: 948 06 187
_________________________
––––––––––––––––––––––––––– Omtrekking av møbler, skifte
av glidelås/putesøm, enkle
VED. Tørr ved til salgs.
reparasjoner av klær,
Snekker med 30 år erfaring
Alle slag i storsekk, bjørk også
Salg av vintage møbler.
innen: takarbeid, vindu/dør,
i 60 l småsekk.
T 95231118
fasadearbeid, tilbygg,
Tilkjøring/henting.
pia.mittet@gmail.com
terrasse. Tlf. 45852197
Gjøfjeld gård, tlf 957 20 759
––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
Øko.poteteter selges.
10 kg kr 300,–, 25 kg kr 625,–
Levering på fredager.
Hokholt gård, Tlf. 95218897
–––––––––––––––––––––––––––

GRATIS BEFARING!

• Snekring
• Muring
• Oppussing innvending
og utvendig
• Totaltrenovering av bad
• Vaktmestertjenester
• Hageservice
• Trefelling

Tlf: 41699561 - E-post: byggoghageservice@epost.no
www.facebook.com/grabo bygg og hageservice

arkitekter

for mennesker og miljø

www.form-arkitekter.no

Sofie Mellegård og Nicole Schalin

post@form-arkitekter

Alle arkitekt- og interiørarkitekt-tjenester, nybygg,
tilbygg, oppussings- og
rehabiliteringsprosjekter.
Sentral godkjenning.

Tlf. 414 45 344 / 942 19 690

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

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

www.samcom.no – post@samcom.no

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,-

Nye

Elektropartner AS
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Svinnende trygghet og
voksende engasjement
Vi skulle gjerne ha brukt denne spalteplassen til noe hyggeligere enn å skrive om forhold som bidrar til å
ødelegge medmenneskers livskvalitet. Av og til må man imidlertid ta tak i ubehagelige utfordringer.
Vi lever i en tid der reformer, sentralisering og effektivisering er fokuserte begreper. At det meste kan
gjøres bedre er vel et faktum vi må akseptere, men vi må imidlertid innse at ikke alle endringer
nødvendigvis medfører positive framskritt.
Av og til – snarere tvert i mot.
I 2016 ble den såkalte Nærpolitireformen satt ut i livet. Reformen hadde målsettingen:
«Det skal utvikles et kompetent og effektivt nærpoliti der befolkningen bor.
(.....) Målene innebærer blant annet å gå fra tomme lensmannskontorer til et tilstedeværende politi
som befinner seg i lokalsamfunnet; er synlig og tilgjengelig og som sikrer borgerens trygghet.»
Innføringen av reformen medførte at antall politidistrikter ble redusert fra 27 til 12, noe som blant annet
resulterte i at vår egen lokale politistasjon på Tangen ble saldert bort og flyttet til Ski. At dette skulle bidra til å bedre lokal tilstedeværelse på Nesodden, er for oss litt problematisk å forstå. Men, når man har
sentrale politikere som med overbevisning hevder «... jo større kommuner, desto større nærhet», forstår
man jo at det til tider er forskjell på teori og praksis.
Hvordan har det så gått med visjonene bak denne reformen? Den har nå vært virksom i fem år:
11 av 12 politidistrikter hevder at politiet altfor ofte ikke er tilstede der de bør, at behandlingen av grove
voldshandlinger blir liggende på vent og at en mengde «mindre viktigere saker» rett og slett blir henlagt.
Ikke minst gjelder dette vinningskriminalitet og hærverk.
Utviklingen viser dessverre også at det er blitt færre politiårsverk i mindre kommuner, i forhold til i byer
og tettsteder. Dette har da også medført at responstiden (tiden det tar fra politiet bestemmer seg for å
rykke ut, til de faktisk er til stede), har økt utenfor tettbefolkede områder.
En viktig ambisjon ved reformen var at antall politiansatte skulle øke til et nivå som innebar at det skulle
være to tjenestepersoner per 1000 innbyggere. Dette målet er i mange tilfeller nådd og skulle rent
matematisk resultert i at Nesodden skulle vært tilgodesett med 40 politiansatte.
Hvor er alle disse?
Vi får stadig meldinger om uoppklarte, kriminelle handlinger på Nesodden. Rusmisbruk og hærverk er i
ferd med å bli en del av dagliglivet til mange nesoddinger. Slik skal vi ikke ha det!
At vi skal måtte leve med angst for å bli utsatt for kriminelle handlinger på grunn av et fraværende politi,
skal vi ikke lenger finne oss i.
POLITIET MÅ FYSISK TILBAKE TIL NESODDEN GJENNOM EN FAST, DØGNBEMANNET STASJON!

Tips kan du sende oss,
enten per mail eller post til:
redaktor@foreningsnytt.no eller
Tor Fagerland,
Svestadbakken 42,
1458 Fjellstrand

NB!
Artikkelen skulle egentlig ha sluttet her, men en dramatisk, lokal Facebook-hendelse ville det annerledes:
I løpet av helgen 2.- 4. oktober vokste det fram en eksplosjonsartet folkebevegelse på FB til støtte for
den negative utviklingen i deler av ungdomsmiljøet på Nesodden. På initiativ fra Tonje Tejera ble det
opprettet en interessegruppe til beste for disse ungdommene – en bevegelse som i løpet av to dager
kom til å engasjere bortimot 1000 støttespillere, vesentlig bestående av barne- og ungdomsforeldre!
At en så stor andel av befolkningen reagerer på denne måten så spontant, er både gledelig og litt skremmende. Gledelig på grunn av det enorme, folkelige engasjementet – litt skremmende med tanke
på hvilken forvaltnings- og styringsform dette
engasjementet skal få, for at det hele
ikke skal ende i et frustrerende
antiklimaks.
En ting er i hvert fall sikkert:
Denne hendelsen kommer ikke til å
generere mindre oppmerksomhet
omkring ungdommene våre i denne
spalten!

Tor Fagerland
Redaktør

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
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knut.ertresvaag@gmail.com
Tlf: 95110129
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Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Søgnhild Østvold
sognhild@gmail.com
Tlf. 92292266
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Terje Larsen
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Magnus Lorvik
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Tlf: 48883888
Alværn vel
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Gå inn på
fellesveletsavis.no.
Her finner du også tidligere utgitte
utgaver av avisen.

www.nesoddenvelforbund.no

Comeback som leder i Nesodden Velforbund:
Nesodden Velforbund (NVF) fikk i september valgt inn en ny leder. En vi ikke er helt ukjent med fra
tidligere. Knut Ertresvaag har nemlig takket ja til å gjøre comeback som leder.
Knut jobber i politiet og har rukket å gifte seg, fått 2 barn og flyttet til Oksval siden han gikk av som
leder i NVF i 2015.
Han sier at han som leder vil ha fokus på å videreføre det gode arbeidet velforbundet har gjort, øke
synligheten av vårt arbeid og være en pådriver for at vi blir en større partiuavhengig maktfaktor på den
lokale politiske arena.
”Jeg ønsker å bidra til at våre medlemmer opplever økt grad av verdi gjennom medlemskap i NVF, ikke
bare i form av strøkasser og sand, men også gjennom økt kompetanse på hvordan man drifter og utvikler
et vel. NVF kan ikke bare assosieres med brøyting og veilys, selv om dette selvfølgelig er viktig for
mange. Det større bildet handler om infrastruktur, fellesgoder, livskvalitet og forvaltning av de særegenheter som nettopp gjør Nesodden til Nesodden. NVF har en helt unik kontakt med Nesoddens innbyggere og det er mellom disse det gode liv skapes”.
Neida de sloss ikke om
klubba, :) - selv om det
kan se sånn ut med den nye
Korona-hilsemåten vi har
nå for tiden.
Avtroppende leder Terje
Larsen overrekker gjerne
klubba til vår nye leder,
Knut Ertresvaag.

Foto: Per Hopsø

Vi gratulerer Ursvik Vel
Nesoddtangen Vel,
og Hellvikskog Vel
med 100-års jubileum
og Solåsen Vel med 75-års jubileum!

UTGIVER: Nesodden Velforbund, Postboks 119, 1457 FAGERSTRAND, kontakt@nesoddenvelforbund.no, www.nesoddenvelforbund.no

Voksen tilstedeværelse etterlyses!
Tekst: Knut Ertresvaag, leder i Nesodden Velforbund
I august rapporterte Amta om vold mot bussjåfører på Nesodden. Nesodden Velforbund har også blitt kontaktet av
bekymrede medlemmer som varsler om det de mener er en økende tendens av vold, trusler og skadeverk. I kombinasjon
med lite tilstedeværelse av uniformert politi kan dette bli uheldig for Nesoddens visjon «sammen skaper vi det gode liv».

- Nesodden Velforbund

- Det stemmer at vi har hatt to anmeldelser om vold mot
transportarbeidere, bekrefter Andreas Bjørnteig i Østpolitidistrikt og politikontakt for Frogn og Nesodden. Her er
politiet i dialog og jobber sammen med busselskapet. Alle
anmeldelser for forhold som skjer på Nesodden etterforskes
av Follo politistasjon som har ansvar for alle de syv Follokommunene.
Dyster statistikk for skadeverk og trusler.
En gjennomgang av anmeldte saker viser at selv om voldsstatistikken har stått ganske stille det siste året har det vært
en økning på 33% for trusler (fra 15 til 20 anmeldelser) og
nesten 65% for skadeverk (fra 31 til 51 anmeldelser). Vi har
pr. dags dato ikke sett på tilbakeliggende tall for Frogn
kommune, men ser at antall anmeldte saker det siste året er
ganske likt som for Nesodden, dette til tross for at Frogn har
mindre populasjon.
- Det må presiseres at denne oversikten omfatter alt fra
mindre til grovt skadeverk og at det selvfølgelig kan foreligge mørketall, sier Bjørnteig. - Vi har kun statistikk fra
anmeldte forhold. Bjørnteig oppfordrer de som har blitt utsatt for skadeverk til å ringe politiet før de begynner å rydde
på stedet. Da er det lettere for patruljen å gjøre en god kriminalteknisk jobb. I tillegg så bør alle tenke på hva de selv
kan gjøre for å gjøre eiendommen sin mindre sårbar for skadeverk.
Politiet på saken.
- Det er patruljering av uniformert politi på Nesodden, men
graden av tilstedeværelse avhenger av hvor mange biler som
er på jobb. Det er et eget patruljeavsnitt som har dedikert
ansvar for Frogn og Nesodden. Disse samarbeider tett med
forebyggende enhet, sier Bjørnteig. Både innbyggerne og
kommunen har bestilt mer synlig og uniformert tilstedeværelse, derfor har vi fokus på å levere på dette.
På spørsmål om nærpolitireformen har gitt negative konsekvenser for tilstedeværelsen av uniformert politi kan
Andreas Bjørnteig nyansere dette.
– Nesodden lensmannskontor ble nedlagt syv år før
reformen, derimot har reformen ført med seg at vi nå har
tilgang på mer robuste fagenheter. Dette synes ikke like godt
som en uniformert bil på veien. Politiet er klar over at vi ikke
har levert godt nok på synlig tilstedeværelse, men det er et
mål fra sentralt hold om å styrke dette. Bjørnteig presiserer
også at det er et fokus å være tilstede og prate med innbyggerne «i fredstid», dvs å være tilstede uten at det har
skjedd noe kriminelt. På den måten får vi kontakt med innbyggerne og samtidig viser at vi er her.

Tilstedeværelse forebygger.
På spørsmål om hva vi som sivile kan gjøre for å forebygge
kriminalitet er politioverbetjenten klar: - Tilstedeværelse er
nøkkelen. Legg vekk mobiltelefonen og bruk de vinduene
som dukker opp til å prate med ungdommene deres. La dem
alltid tørre å komme til dere hvis de har problemer, slik at de
ikke går med vonde tanker alene. Alkohol blant mindreårige
er et problem på Nesodden, så her må foreldrene være
ekstra våkne. Rus og kriminalitet er bare symptomer på at
noe er galt, men for å komme til årsaken krever det nærhet
og trygghet. Den største gaven du kan gi til barna dine er
derfor din aktive tilstedeværelse.
Bjørnteig oppfordrer alle til å sette av tid til å gjøre hyggelige ting med barna sine, og minner om at det å investere tid
i fritidsaktiviteter er et godt forebyggende tiltak.
- Det kan også være enklere å håndheve grenser hvis de er
samkjørte med andre foreldre. Et annet tips Bjørnteig gir er å
ta med ungdommen når reglene skal utformes slik at også de
får eierskap til dem. Gi kjærlighet og anerkjennelse i
kombinasjon med grensesetting. Begge deler må være på
plass for å lykkes.
Prat med hverandre.
Ellers vil Bjørnteig oppfordre alle til å bli flinkere til å prate
med hverandre.
- Ser du en ungdomsgjeng så er det lov å gå bort å hilse
på dem og høre hvordan det står til. Synlig voksen tilstedeværelse forebygger kriminalitet. Bli med i de lokale
natteravnene eller bare gjør deg synlig og tilgjengelig for
ungdom og unge voksne som er ute på kveldstid. La dem
se at det er voksne der. Kjeft er ikke greia, sier Bjørnteig.
Men det å være en tydelig voksen som sier hva som er greit
og hva som ikke er greit, samtidig som de kanskje får ungdommen selv til å tenke over egen adferd er veldig bra.
Felles ansvar.
Det pågår et løpende tverrfaglig samarbeid mellom politi,
kommune, foreldre og andre faginstanser med fokus på å
forebygge. Det er derfor lett å trekke frem det engelskspråklige ordtaket «it takes a village». Før vi avslutter intervjuet
strekker også Bjørnteig ut lovens lange arm for et møte med
velforeningene på Nesodden. – Velforbundet er en god måte
for oss å nå ut til og snakke med mange av Nesoddens innbyggere.
Dette vil Nesodden Velforbund selvfølgelig følge opp.
* Det gjøres oppmerksom på at skribenten også jobber i
politiet.
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Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Bli medlem i NVF:
Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2700 husstander på Nesodden og skal representere lokalsamfunnet i forhold
til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i saker som er av betydning og interesse for de lokale
velforeningene.
Som medlem blir ditt vel eller veilag en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor
påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel/veilag er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nærmiljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.
Les mer om medlemsfordelene våre på
nesoddenvelforbund.no/fordeler.html.
Som medlem i Nesodden Velforbund blir du også automatisk
medlem av Vellenes Fellesforbund (VFO), og får dra nytte
av de medlemsfordelene de kan tilbyr:
•
Forsikringsordninger
•
Juridisk veiledning og råd
•
Rabattordninger
•
Faglig råd og veiledning
•
Velposten
•
Kurs og konferanser
•
Egen nettside
Mer om VFOs medlemsfordeler finner du her:
velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler
Medlemskontingent i Nesodden Velforbund er for tiden
60,- kr pr vel-medlem.

Årsmøtet og nytt styre i NVF:
Pga. Covid19 ble årsmøtet utsatt til september. Alle medlemsvel, æresmedlemmer og politiske partier ble invitert til møtet.
Møtet ble avholdt med retningslinjer fra kommuneoverlegen. 10 medlemsvel samt 1 politisk parti deltok på møtet. Vi ønsker
Knut Ertresvaag velkommen som ny leder og takker samtidig avtroppende leder Terje Larsen for innsatsen, og for at han
steppet inn som leder i mai 2019 i påvente av valgkomitéens videre arbeid.
Terje har ledet styret stødig og sikkert gjennom styremøter i disse Covid19-tider. Han fortsetter som styremedlem i 2 år til.
Vi takker også Torunn Stangeland fra Bomansvik vel, som har sittet som styremdlem siden 2016. Per Hopsø, også han fra
Bomansvik vel, stepper inn som nytt styremedlem for 1 år.
Knut Næsje fra Ursvik vel var ikke på valg og blir sittende i styret som nestleder i 1 år til. Søgnhild Østvold fra Sjøstrand vel
og Hanne Ree Lindstad fra Berger Vel var ikke på valg, og blir sittende som styremedlemmer i 1 år til. En ny representant
ble valgt inn i valgkomitéen: Yvonne Krøger fra Sjøstrand vel. Arne Lendl fra Nesoddtangen vel blir sittende i 1 år til.

- Nesodden Velforbund

Ellers kan du • Dra nytte av lokal kunnskap og utveksle erfaringer fra
andre lokale vel.
• Få støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til
tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder.
• Dra nytte av gode tilbud og rabatter som NVF forhandler
frem på vegne av hele organisasjonen.
• Få hjelp til å søke om MVA refusjon. VFO organiserer en
samlet søknad, på vegne av alle medlemmer som søker.
• Få hjelp til å koordinere saksbehandling og bedre samarbeid med andre i saker av felles interesse for flere vel.
• Bli med på felles organisering av gunstig strøsandbestilling og oppfylling av sandkasser når vinteren står
for døren.
• Være med og påvirke hvilke saker Nesodden Velforbund
skal jobbe med.

Referat fra årmøtet ligger ute på vår nettside: http://nesoddenvelforbund.no/arsmote.html

BRUK REFLEKS!
Nå er høstmørket her igjen!
Ikke glem å bruke refleks når du går lange veien. Det
er ikke alle veiene her på Nesodden som er like godt
opplyst, så vær OBS på at når du går langs den mørklagte veien uten refleks, så ser ikke vi bilister deg!
- Så siden ingen av oss lyser av oss selv i mørket, så
vær så snill BRUK REFLEKS!
Vi har ingen sambygdinger å miste.
Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no
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Digitalisering av gamle utgaver av Fellesvelets avis!
I samarbeid med Nasjonalbiblioteket, skannes nå alle
tidligere utgitte utgaver av Fellesvelets avis.
Tilsammen har vi alle avisene som har blitt gitt ut av Fellesvelets avis siden første utgave kom ut i 1947, og nå skal de
skanne inn disse for oss.
Filene gjøres søkbare, slik at man kan søke seg gjennom
artikler som handler om saker man er interessert i og finne
historikk om denne.

Det skal også lages et saksbasert register som beskriver alle
artiklenes innhold, slik at det blir lettere å finne detaljer om
saker som har vært omtalt i avisen vår.
Vi kan love at det er mye spennende lesestoff for de som er
interessert i Nesoddens historie!
En liten smakebit kommer her i en sak fra desember 1995.
Den har belyst en liten og litt morsom intern diskusjon, og
som har avklart at alle har litt rett... nemlig...:

Skal flertallsformen av vel skrives med med en eller to l-er?

- Nesodden Velforbund

Dette klippet fra desemberutgaven 1995
av Fellesvelets avis viser at også
tidliere sekretær har vært opptatt av hvor
mange L-er vel skal ha i flertallsform.
Dette er egentlig en morsom liten intern
diskusjon som vi i redaksjonen har hatt i
en del år, så bær over med oss litt,
- noe må man jo finne på å underholde
seg med, her man sitter alene på sitt
hjemmekontor...
Konklusjonen blir vel da, at hvis man
skriver vel med en L i entall, så må det
også skrives med en L i flertallsform og
siden alle våre medlemmer heter vel,
med en L - vel... - sier jeg ikke mer...
Joda - her går det unna... :)

OBS
Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til tiltak som fremmer kultur og
miljø i velet ditt?
Vi dekker inntil 50% av velets utgifter med et maksbeløp på
50.000 kr. Send søknad til oss.
Gå inn på våre nettsider og les mer om dette:
nesoddenvelforbund.no/veistotte.html

HUSK
OJ! Har du glemt....
å sende oss oppdatert medlemsrapport? Vi prøver å holde
medlemslisten på vår nettside så oppdatert som mulig, men
da er vi avhengig av ditt vels hjelp! Medlemslisten vår er
godt besøkt av beboerne på Nesodden, så vi vil anbefale å ha
så oppdatert kontakt-informasjon her som mulig. Gå inn på
vår medlemsside: nesoddenvelforbund.no/medlemmer.html
og sjekk det som står oppført på deres vel. Gi oss en tilbakemelding om noe er feil, og send oss eventuelle endringer.

NVF organiserer fellesbestilling på strøsand i år også!
Bestillingsfrist: 31. oktober for levering til kommende vinter.
Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle kasser med strøsand. Terje Larsen i styret samkjører som vanlig
bestillinger av strøsand for våre medlemmer og vi får samme rabatt som tidligere: 25%.
Du finner «oppskrift» på hvordan du bestiller på våre nettsider: www.nesoddenvelforbund.no/strosand.html
Sandkasser må det enkelte vel besørge selv. Disse kan bl.a kjøpes hos sommer-butikken.no
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Bestillingen sendes til: Terje Larsen, e-post; terlar@live.no.
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som skal fylles og navn på vei. HUSK også å sende med kart over område
med angivelse av hvor kassene befinner seg. Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.
Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

