
ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

ANNE NESHEIM VARDEN ADELINE BRENDEN-VEISAL
95 75 93 80        ENERGIHUSET 46 94 73 69
Følg oss på FB:  www facebook.com/advokatprat

• Boder • Hagemøbler • Lekeplassutstyr 
FRI FRAKT TIL NESODDEN (på lagervarer)
tlf: 66 91 73 20, epost: post@sommerbutikken.no

F L A S K E B E K K
7-23 også på

lørdager !

REISEPLANER?
Behov for vaksiner?

Bjørnemyr Legekontor 
 Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98  

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

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

Besøk vårt låvesalg!

Gjenbruk gir glede!
Kiwanis Club Nesodden

Takk til våre sponsorer:
Jernia – Nesodden Torghandel 
Gulbjørnrud Byggmarked AS

Lørdag 1. juni  
kl. 10.00 – 14.00

Hagelundvn. v/Nesodden kirke

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Tlf. 45 00 00 48 
Flaskebekksenteret - post@dentix.no

LOPPEMARKED
Misjonskirken Alvern 31. august

Vi ønsker lopper, som kan leveres i kirken
lørdagene den 8. og 15. juni
og  10 og 17 august.

Kontaktperson:
telefon 90 98 90 51

Gi
bud

NB:
kun barneklær 

(0-10 år)
Ikke hvitevarer/
elektrisk utstyr.

Nesodden rammeverksted

Høy kvalitet - konkurransedyktige priser - T:940 50 001 
  Øvre Movei 54 - neegalleri.net - helleiken@gmail.com

og
nettgalleri

                                    Følg oss på Facebook

Tilbud på scanning
av dias/lysbilder
Levert på USB-minnebrikke
12 stk. 275,–
50 stk. 500,–
100 stk. 700,–
500 stk. 3200,–
1000 stk. 5200,–

Fjellstrandveien 1
post@glansbilde.no

tlf. 92210065 /98810606

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED



 

LAG/FORENINGER
PARTIER

Aldri 

for sent å 

lære!

U3A NESODDEN
Kontakt:  
Arne Maus,  
tlf 97532110
www.U3ANesodden.no

BREIDABLIKK GRENDEHUS

www.breidablikk-fagerstrand.com

Utleielokaler for 40-120 personer

 1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21

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

FJELLSTRAND
SPORTSKLUBB

Roar Krislok
 Tlf. 477 53 717

Fairtradekommune Nesodden 
Øyvind Solum, mobil: 909 95 595, 

e-post: osolum@online.no
HUSK Å HANDLE FAIRTRADE!

SKOKLEFALL MENIGHET
Kapellveien 3

1450 Nesoddtangen

RETTIGHETSTELEFONEN 
482 34 630 – 

hverdager kl 16-20
Gir råd og info om dine rettigheter 

innen helse, omsorg,  sosiale 
tjenester, skole/barnehage, arbeidsliv.

Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895

www.nordrenesoddenskolekorps

VESTSIDEN 
PENSJONIST-
FORENING

Sandvang, Svestad, 1458 Fjellstr. 
Kontakt: Knut Strand,
tlf. 66 91 56 02 mobil 995 88 131

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

3. NESODDEN  
ST. GEORGS GILDE
Kont. Steinar Gullerud 
tlf. 66 91 92 46 
steinar.gullerud@ 
getmail.no

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.

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

           Fagerstrand 
           Idrettsforening
medlemsservice@fagerstrand.no

www.fagerstrand.no

FJELLSTRAND VEL
Kontaktperson Jan Kilemo,  

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

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

   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

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

Gi barnet ditt en hobby som varer!
Ta kontakt med Karin Fitje 
Hasle 911 899 55

Fjellstrand & Myklerud skolekorps
Individuelle øvelser i SFO tiden på de 
respektive skoler.

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum 

Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

HELLVIKTANGENS 
VENNER

www.hellviktangen.com

SVESTAD VEL
”Nesoddens mest aktive velforening?”

Formann: Tor Vidar Fosse
Kontakt: post@svestadvel.no 

eller tel 950 55 688

SPRO VEL
Kontakt Simen Havig-Gjelseth

simen.sons@icloud.com
Tlf. 900 96 601

www.sandvang.no
Utleie av selskapslokaler

mob. 47 31 70 33 
liseelfstrand@gmail.com

Tlf kontor: 474 86 599 
post@pinsekirkennesodden.no
www.pinsekirkennesodden.no

Nesodden Idrettsforening
BERGER IDRETTSPARK

Tlf. 66 91 74 77  
e-post: post@nesoddenif.no 

www.nesoddenif.no

Postboks 195
1451 Nesoddtangen
Tlf.  900 35 699

post@nesoddtunetsvenner.no

KIRKENE

AKTIVITETER

VÅRE AKTIVITETER:
På huset:

• Male og tegnegruppe
• Treningsgruppe • Chi-gong

• Gubbekjelleren • Bridge
• Lunsjservering • Bingo
• Boccia • Menn og mat

• Medisinsk yoga 
• Innsats for andre

• Konserter/foredrag  mm.
På Tangenten:
Medisinsk yoga

På Breidablikk:
Sterk og stødig

Bingo
Lunsj

Foredrag/konserter

Velkommen!
Hilda Magnussensvei 1

Aktivitetstilbud alle hverdager
Kontakt oss på:
Tlf: 94797583

anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

Ekelund Seniorsenter
Møteplassen for pensjonister og 

trygdede i alderen 55+

DEN NORSKE 
KIRKE

Torsdag 30. mai 
– Kristi himmelfartsdag

Nesodden kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste

 
Søndag 2. juni

Skoklefall kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste  

www.nesodden.kirken.no

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

H v a  s k j e r  p å  N e s o d d e n ?

Skjer’a?

Lørsdag 1. juni
Kl 11-14: 
Energihusets Sommerfest
(Ved Tufteparken)

Søndag 2. juni
Søndagsmiddag 
(Digerud Grendestue)

Mandag 3. juni
Kl 19.00: Gresk før reisen
(Nesodden frivilligsentral,
Tangen senter)

Torsdag 6. juni
Kl 19.15: 
Konsert – Nattskärran
(Galleri Vanntårnet)

Fredag 7. juni
Kl 12.30-14.30: Datahjelp,
(Nesodden Frivilligsentral,
Tangen Senter)

Lørdag 8. juni
Kl 11-15: 
Nesoddmarkedet
(Ved Tangenten)

SMÅANNONSER

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
___________________________

Hurtigvask/takbehandling
Vi tilbyr: 
– Omfattende oppfriskning av
 ditt tak etter vinteren.
– Vasking og rensing med
 høytrykk. 
– Fornying av gammel takstein
 med sprøytemaling.
– Vedlikehold av tak.
Vi snakker engelsk og har gode 
referanser. Ring 998 54 508
__________________________

STILLAS TIL LEIE fra kr 117,– 
Alle størrelser. Ring for tilbud 
eller finn oss på FaceBook.
NESODDEN STILLAS,
tlf 95 22 22 63
__________________________

Snekkere – spesialister
Mange fornøyde kunder. 
Stor portefølje av prosjekter. 
Kontakt oss for mer info. 
Smart Building Tlf: 46379397
___________________________

Flyttebyrå
Gratis befaring.
Telefon 99 89 94 43
___________________________

Male huset i sommer? 
Ring oss i dag for uforbindtlig 
befaring og pris! 
Maler 1 - Nesodden 
Tlf. 95 22 22 63
___________________________

Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 
Nesodden Hus og Hage as på 
post@nesoddenhusoghage.no. 
Vakttlf. 1: (Samir) 95124815.
Vakttelefon 2: 94837884.
___________________________

Ledig lagerplass!
Privat og bedrift. 
Korttids- og langtidslagring.
Dag Wetlesen, Gjøfjeld gård 
T. 95 72 07 59/90 14 42 08
___________________________

Snekker/Tømrer med 30 års 
erfaring ledig for oppdrag.
Tlf. 45 85 21 97
--------------------------------------------------------

KIWANIS-LÅVEN - Hagelundvn.
holder åpent for salg og 
levering tirsdager kl. 10-12.
fom uke 9. 
Tar imot alt SALGBART unntatt 
hvitevarer, datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238.
___________________________

Profesjonelle og pålitelige 
malere med stor erfaring på 
Nesodden. 
Gratis verdivurdering.
Fornuftige priser. Filip&Pete. 
Tlf. 48 67 12 67

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

Følg oss på Facebook!

I tillegg til faste aktiviteter, har vi følgende 
prosjekter denne våren/sommeren:
 
•  Norskkurs for nybegynnere og videre-
 kommende – ledige plasser!

• Samarbeid med flyktningetjenesten om
 sommerleir for barn på Skuterud gård
 (15.-19. juli) – trenger frivillige!

• Danseworkshop i samarbeid med
 Nesoddtangen gård – ledige plasser!

• Fiksefest/reparasjonskafe – trenger frivillige!

• Vi har fått tilskudd til Internasjonal møteplass  
 fra høsten- og trenger frivillige!
 
Det kan være krevende å holde nettsiden
oppdatert, så kom gjerne innom for en prat
om hva som skjer hos oss.
 



Noen innbyggere spør seg hvorfor ikke rørene kunne 
være store nok til å takle dette, men store rør-
dimensjoner 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 håndholdt slange
(ikke spreder eller svetteslanger). 
Vi erfarer at dette gir en bedre spredning på forbruket 
og mange er fornøyde med å kunne vanne når de vil.

Spesielle
vanningsrestriksjoner
De siste årene har kommunen innført restriksjoner 
utover de ordinære årlige restrik-
sjonene. Dette har hatt forskjelli-
ge årsaker:

• Ombygging av 
hovedvannverket på Bleksli,
som innebar at vannverket ble 
satt ut av drift og kommunen 
kjøpte reservevann fra Bærum. 
I tillegg til at kjøp av vann fra 
Bærum er dyrere enn egen-
produsert, manglet kommunen 
den ekstra forsyningssikkerheten 
som vi er vant til å ha.

• Forurensning av råvannskilden 
Blekslitjern på grunn av hogst i 
nedslagsfeltet.
Anlegget ble satt ut av drift en 
periode, og kommunen måtte 
igjen kjøpe vann fra Bærum.

• Tørkesommer 2018 førte til svært lav vannstand og 
kjøp av vann fra Bærum.
Råvannskilden er ikke helt fylt opp etter fjorårets tørke-
sommer og ingen vet hvordan årets sommer blir. 
Kommunen vil følge utviklingen nøye og vil måtte innføre 
de restriksjoner som er nødvendige for å opprettholde 
tilstrekkelig vannforsyning til alle. Fra 1. mai startet vi 
med de ordinære årlige vanningsrestriksjonene der det 
er lov å bruke håndholdt slange, men abonnentene må 
være forberedt på at strengere restriksjoner kan komme. 
Vi oppfordrer abonnentene til å følge med på 
kommunens nettsider.
Kommunen har også to mindre vannverk, Fagerstrand 
og Kirkåsen vannverk, med grunnvannsbrønner som 
råvannskilde. 

Kapasiteten er imidlertid lav sammenliknet med
hovedvannverket.

Restriksjoner på
hagevanning
Vanningsrestriksjoner fra 1. mai - 15. oktober 2019
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



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 og er i
dialog med Asker kommune med sikte på å inngå avtale om levering av drikkevann.

• 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 ren-
ner! En kran som står og dryp-
per forbruker 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. 19, UKE 22, APRIL 2019

Hva gjør kommunen for å sikre vannforsyningen framover?



ARBEID UTFØRES

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

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

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• TAKSTMANN

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

Din lokale hjelper AS
arnelendl@gmail.com 

Tlf 93861151
     Vaktmestertjenester og 
     trefelling med forsikring

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL)   - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no

Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand

M I N I G A L L E R I  O G  R A M M E V E R K S T E D

TOTALRENOVERING AV BAD
Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.  
Tlf. 40846087
10 års garanti 
for tett bad. BALNEA AS

GRATIS BEFARING

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

Siste utgave av Foreningsnytt kommer 
i uke 24 - 12. juni • Husk å bestille i tide!

TØMRERMESTER KRISTIANSEN AS
Øystein Kristiansen
mobil 92 46 45 59
post@tomrermesterkristiansen.no

Gratis befaring / bolig / tilbygg / rehabilitering 
og alt annet byggearbeid

BrL BRL AS

Brødrene 

 Leinonen

Malerfirma

920 14 715

Malerfirma 
Henry Leinonen AS

Vi utfører innvendig og 
utvendig malerarbeide
samt fasadevask.
 
Telefon 920 14 715             post@brl.as

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

Nye

Elektropartner AS

Dekksenteret Nesodden er halvøyas største 
dekkforhandler og dekkhotell. Her kan du 
kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket 
bilen grundig.  Vi har konkurransedyktige 
priser og strekker oss langt for at du skal 
få best mulig service! 

Besøk oss i Tornevn. 20 på Fagerstrand.
Mandag til fredag 08.00–17.00. 
Utvidede åpningstider i sesong. 

Alt du trenger – på ett sted ...

Velkommen til Dekksenteret!
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Kommunal informasjon 
i 1990 og 2019

Ganske umulig er det vel å ikke 
legge merke til at Foreningsnytt 
denne uken inneholder en 
omfattende vannings-
informasjon fra Nesodden 
kommune. Klok av skade etter 
fjorårets tørkesommer, er det 
ikke unaturlig at innbyggerne 
blir minnet om hva hver i sær 
kan gjøre for å bidra til at en ny 
tørkekrise ikke kommer helt ut 
av kontroll. 
Et ordtak heter at mange 
bekker små, gjør en stor å.
Mye sannhet i det der!  
Er du forresten en av dem som 
lar springen fosse mens du 
pusser tennene?

I artikkelen i Foreningsnytt fra 
1990, er det også interessant å 
legge merke til at Teigen 
Søppelplass skal utvides.
At det samme området i dag 
er omdøpt til det langt mindre 
illeluktende 
begrepet Gjenvinningsstasjon, 
er vel også verd å merke seg. 
Likeledes at man i 1990 var 
oppmerksom på de skade-
virkninger uønsket videovold 
kunne påføre de unge, er jo 
en betimelig problemstilling 
også i dag. Innlysende nok 
med et mye større og farligere 
nedslagsfelt gjennom digitalt 
allemannseie ...
At samfunnshuset ble brukt 
som kino skal vel også nevnes; 
sogar med både en barnefilm 
og en film for de over 15 på 
repertoaret.

Så håper vi å kunne unngå en 
ny tørkesommer.
Men, bedre å være føre var. 
Som det heter.
Og glem nå ikke det der med 
springen og tannpussen.

Tor Fagerland, redaktør




