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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

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

Sommerbutikken.noSommerbutikken.no
SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!

• REDSKAPSBODER

• GARASJETELT

• LEKEHUS

• TRENINGSUTSTYR

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

5795,–4950,–

Redskapsbod Saga 
- kapanje

BenchK
112 ribbevegg

37450,–29950,–

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

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

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

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

Nå er det snart mulig å få en
trygg sydenferie igjen! 
    www

 

MALERIKONSERVATOR 
på Nesodden, behandler alle typer skader på 

maleri, skulptur og bygingsdekor. 
 

Nikotin-belegg, oveflateskitt, gulnet ferniss, løs  
og  avskallet maling, hull og revner, bulker, 

manglende deler 
 

Eivind Bratlie, Toveien 114 
tel.: 41904379/66914312 

e-post: bratlieeivind@gmail.com 

På Nesodden
DYRLEGEN
På Nesodden
 

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
     Nesoddendyrlege



KIRKENE

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 17. oktober

Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Kirkemo 

og Torbjørn Eftestøl
 

Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved 

Svein Hunnestad og 
Ingeborg Christophersen

 
Onsdag 20. oktober

Skoklefall kirke kl. 19.30
Stille Messe ved Eva Kirkemo

 

Søndag 24. oktober

Gjøfjell kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp ved 

Kristin Bugge Heilo og 
Ingeborg Christophersen

 
Skoklefall kirke kl. 11.00

Gudstjeneste for små og store 
ved Eva Kirkemo

www.nesodden.kirken.no

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

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

For spørsmål og utleie: 911 35 998

Lions Club Nesodden
Ekelund

Hjemmeside: 
www.lions.no/Nesodden
Kontakt: nesodden@lions.no

Hjemmeside: 
https://nesodden.kiwanis.no
E-post: nesodden@kiwanis.no

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

www.mknesodden.no

E-post: 
nesodden@naturvernforbundet.no

LAG/
FORENINGER/

PARTIER
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

___________________________

Liten hytte/hus med stor 

sjarm ønskes kjøpt

Mor og ett barn fra Nesodden 

leter etter et hjem på nordre 

del av Nesodden.

Maks 3,5 mill. Ring eller 

SMS : 97930570 

___________________________

Rengjøringshjelp ca hver 3. 

uke søkes til enebolig sentralt 

på Nesodden. Må kunne 

snakke norsk og være 

fullvaksinert. I tillegg utføre 

diverse hagearbeid ved behov. 

Referanser. Henvendelse 

sendes til ccglund@hotmail.com

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

___________________________

'SANGSPURVENE"
(for barn 6 -7 år) Fre. etm.

Nes.parken 12/11-17/12.

Påmeld. (5/11) & info:

siri.kverndokk@gmail.com

Bli med!! :) 

___________________________

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
___________________________

Vinterlagring i låve.
Liten bil, ATV, motorsykkel
Tlf 92063510
___________________________

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

SMÅANNONSER

Nesodden Velforbund har siden 2011 bevilget over 520.000 kroner til ekstraordinær veisikring, lyspunkter og vedlikehold for 
kulturminner, og som våre medlemmer kan søke om. Kort fortalt så innebærer dette at medlemsvel kan igangsette veisikring og 
vedlikeholdsarbeid og få opptil 50% av kostnaden refundert av oss. 
For kommunen betyr dette at hver krone som gis til NVF dobler sin verdi i form av bedre og tryggere infrastruktur og 
hyggeligere nærområder for Nesoddens innbyggere. 

Vi får en del søknader i løpet av året og alle blir behandlet fortløpende. Vi har blant annet bevilget penger til skilting, autovern, 
grøfting, utbedring av vei, velhus, fotballmål, rekkverk, lysarmatur, master og mye mer. Det er de lokale velene som står for 
initiativene, og den økonomiske støtten muliggjør arbeid som strekker seg lengre enn dugnadstimer og kritisk vedlikehold.  

Tre konkrete eksempler er oppsett av rekkverk i 
Korketrekker'n på Blylaget, sikring av sti og grøfting på 
Ellingstadåsen og oppussingsstøtte til Berger velhus. 
Sist i rekken er nå en bevilgning til Sjøstrand vel som 
ønsker å sikre en av sine bratte veier med et rekkverk.

Hvordan søke?
Søknad sendes til Nesodden Velforbund på epost og må 
inneholde kort beskrivelse av prosjektet, et kostnads-
overslag og kopi av anbud/anslag fra entreprenør. 
Tilsagn gis så snart vi har behandlet søknaden. Er det 
uklarheter, ber vi om mer informasjon. Støtten 
utbetales på etterskudd når faktura for utført jobb 
foreligger hos NVF. Arbeidet må være utført i løpet av 
to år etter tilsagn. 
Husk du må være medlem for å søke. 

Møbeldoktor›n – gir nytt liv

til ting du setter pris på.

Omtrekking av stoler og sofaer.

Interiørsøm: Sofaputer/sete-

puter/pynteputer/løse trekk. 

Enkle trereparasjoner på 

møbler.   Tlf. 95 23 11 18

pia.mittet@gmail.com

___________________________

Vi tar på oss store og små 

oppdrag. Send en mail til 

Nesodden Hus og Hage as på 

post@nesoddenhusoghage.no. 

Vakttlf, Samir: 95124815.

Søk Nesodden Velforbund om støtte

Veldramatikk: Usikre steinmasser sprengt ut på sti på Ellingstadåsen. 
Stien er av historisk interesse og verdi, da områdets første hytter ble bygget med 
materialer båret opp etter landsetting fra sjøen. 



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

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

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

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

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

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 

 NESODDEN 
 MENIGHETSHUS 

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89

e-post: anne.marit.tronvik@online.no 

Nye

Elektropartner AS

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

post@glansbilde.no
Tlf: 98810606

Vi tar imot oppdrag på 
e-post og telefon.

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

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

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
 Sangkurs kl.13.00
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
Håndarbeidstreff v/ Husflidslaget 1ste og 3dje tirsdag i måneden 
fra kl.11-14 m/servering.
Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

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
•	 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

                     aktiviteter



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
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Utenforskapets pris

Til tross for at vi lever i ett av verdens rikeste land, vil det alltid forekomme 
at innbyggerne i varierende grad får mulighet til å realisere sine drømmer 
og ambisjoner. Et betydelig antall vil i perioder eller permanent havne i 
situasjoner som kan betegnes som utenforskap – basert på sosiale, 
økonomiske, legningsmessige eller trosmessige forhold. 
Uansett årsak vil dette i mange tilfeller resultere i utfordrende og 
vanskelige liv.

Utenforskapet kan ramme alle. Mest skjebnesvangert er det når det er 
barn og unge som rammes.
Også i vår egen kommune blir det nå tatt offentlige grep for å eliminere 
mulighetene for at innbyggere skal havne i dette uføret.

Gjennom prosjektet ALLEMED vil det i tiden som kommer bli etablert 
støtteordninger med formålet å begrense utenforskap og de negative 
konsekvensene dette medfører, både for den enkelte og samfunnet. 

At utenforskapets pris ofte vil være at unge mennesker havner i negative 
miljøer, er en kjennsgjerning. Mennesket vil alltid søke til medmennesker 
og miljøer hvor man føler seg velkomne og akseptert, uansett hvilke 
verdier som er toneangivende.

Vi kommer til å følge opp denne saken i ukene som kommer, ikke minst 
med fokus på hvordan vi på best mulig måte skal unngå at unge 
mennesker kommer i en vond og vanskelig livssituasjon.

Tor Fagerland
Redaktør


