
nesodden@privatmegleren.no

tlf. 63 00 10 70

KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF

Tlf 66 96 18 28 / 41 40 97 05
Alexander Engelhardt MNKF

       Tlf 478 65 760

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

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

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

UTLEIE
PÅ NESODDEN

3 Minigravere
3 Lifter
3 Stillas
3 Flishoggere (130 mm)
3 Minilager 16 og 323

  døgnåpent og
  lett tilgjengelig

ANLEGGSTJENESTER
3 Anleggsgartner
3 Graving
3 Transport av
  masser

Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 66 91 41 95
Søndre Grøstad Gård

Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 66 91 41 95
Søndre Grøstad Gård

• Forsikret 
• Sertifisert
• Bortkjøring

• Kvistkverning
• Gratis befaring 
• Trepleiere

Telefon: 95 45 49 47 post@langrindeiendom.no

Trenger du hjelp med 
TREFELLING?

VED TIL SALGS
Bjerk – blanding i 

storsekk og 80 l. sekk
Tilbud 60 l furu, kr 50,–

Bestilling mottas
NESODDEN TORGHANDEL
tlf. 66 91 80 48/95 82 01 02

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

REISEPLANER?
Behov for vaksiner?

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

Tannlege Balwinder Kaur
Tangen terrasse  59, 1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66 91 12 48
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Nesodden rammeverksted og nettgalleri

www.nesoddenrammeverksted.no
Øvre Movei 54
1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001,  helleiken@gmail.com
Åpent 9-19, lørdag 10-17

Nettgalleriet for kunstnere på 
Nesodden/Follo. Bildene til venstre 
er av Kristin Skrivervik og Helg Bu.. 
Du kan kjøpe dem via vårt nettsted.

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

Velkommen til Tangen Trelasts 
håndballskole i høstferien 

cc 
Nesodden håndballklubb arrangerer håndballskole for barn 
i alderen 7-12 år (født 2010 – 2005) mandag til fredag i 

høstferien 
 

Formålet med håndballskolen er læring gjennom lek  med 
ball og fokus på å trene på grunnferdigheter 

 
Tilbudet passer både for deg som spiller håndball og du 

som vil lære noe nytt 
 

Velg mellom 3 dager (man-ons) eller 5 dager  
Selve håndballskolen er kl 09.00-14.00  

Heldagstilbudet er kl 08.00-16.00  
 

Alle deltagerne får utdelt en sekk og t-skjorte, samt frukt 
og drikke hver dag.  

 
Sted: Bjørnemyrhallen 

Pris håndballskolen 3 dager/5 dager: 600/950 kr 
Pris heldagstilbud 3 dager/5 dager : 900/1250 kr 

 
  

Påmelding skjer på mail til handballskole@nesoddenhk.no  
(navn, fødselsdato, antall dager, epost og telefon) og ved 

 betaling til 0530.02.52569  (merk med navn på deltager) 
Påmeldingsfrist: 22.september  

I samarbeid med 

Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb
har fortsatt ledig plass på våre svømmekurs
på Myklerud, Alværn og Sunnaas.

Se mer informasjon på vår hjemmeside
www.sjostjerna.com

Velkommen!

Retro, Antikk og Bruktmarked
16. sept. kl. 10.30-16.30 / 17. sept. kl. 14.00-16.30
Sted: Misjonskirken på Alvern

Gjenstander/møbler fra 1800 til ca. 1970-tallet.
Orientalsk kunst fra 1600 til 1900-tallet.

For mer info/bilder se:
www.misjonskirken-nesodden10.webnode.com
og facebook VELKOMMEN

Fine Føtter 
fotterapi

Aut. fotterap. Randi Løes Skogstad
m/fordypning i diabetesfoten.

Lyngåsveien 22 F, inng. Konglevn. 
Ring 98 00 86 39 for timeavtale

www.finefotter.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

Mob. 92 46 37 05 • richard@elektra-as.no • www.elektra-as.no

Din elektriker på Nesodden



KIRKENE LAG/FORENINGER/PARTIER

SØNDRE NES ODDEN 
KJØRE- & RIDEKLUBB
Hasle gård

Boks 16, 1451 Nesoddtangen
e post: mail@snkr.no.
www.snkr.no   kontakt 413125635

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

BREIDABLIKK GRENDEHUS

www.breidablikk-fagerstrand.com

Utleielokaler for 40-120 personer

 1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21

Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede

Nesodden kommune, Pb 123, 
1451 Nesoddtangen • Telefon 90 57 69 47

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. 19.30 - 22.00            
   på Breidablikk Grendehus på Fagerstrand.

Tilknyttet Musikkens  
studieforbund

HELLVIKTANGENS 
VENNER

www.hellviktangen.com

KIWANIS CLUB
NESODDEN

  
www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 66 91 85 42
Låvetelefon 97 57 12 38 

www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 93 06 84 52
Låvetelefon 97 57 12 38 

VESTSIDEN 
PENSJONIST-
FORENING

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

Fairtradekommune Nesodden 
Øyvind Solum, mobil: 909 95 595, 

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

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

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

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

HELVIK VEL
Kontakt Gaute Voigt-Hanssen 

Tlf 91347461
gauvoigt@online.no

JAER UNGDOMSFORENING
Hasleveien, Eklund

Tlf. 66 91 70 26
Utleie 911 35 998

www.juf.no

Kontaktperson:  
Finn Leiang,  
tlf. 970 95 077

Støtt oss via Grasrotandelen!

Frivillighet –
møte mellom 
mennesker!

post@nesodden.frivilligsentral.no
Telefon: 48 45 48 48

NESODDEN
GAMMALDANS-
FORENING
Kontaktperson:
Per Johansen
Telefon: 900 95 074

Aldri 

for sent å 

lære!

U3A NESODDEN
Kontakt:  
Trygve Nordby,  
tlf 90 69 76 56
www.U3ANesodden.no

NESODDGRUPPEN  
AV ANTROPO- 
SOFISK SELSKAP
v/Werner Hasli

Tlf 66 91 33 28, 
www.nesodden.antroposofi.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

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.

Kontaktinfo: haslehest@hotmail.com
Les mer på www.haslehest.no eller på Facebook

Kjellaug Myhre, tlf: 469 18 757
Informasjon om  

humanistiske seremonier

Ønsker du å støtte
vårt humanitære arbeide 
i lokalsamfunnet?

LIONS CLUB NESODDEN
Einar Endresen, tlf. 922 10 158

www.misjonskirken-nesodden.no

Nesodden Nei til EU
Kontaktperson Arne Eriksen

Telefon 47 34 73 04

E-post:  Thodok@gmail.com

NESODDEN 
BRIDGEKLUBB
Finn Leiang
tlf. 970 95 077

www.nesoddenbk.com

MENTAL HELSE  
NESODDEN.
Kontaktperson:  
Per Hermann Krøger 
mob. 970 46 052   
e-post: p-kroege@online.no

Tlf. 66 91 48 50,
66 96 03 08, 66 91 14 37

Nesodden Ballettskole
Vi tilbyr flere stilarter innen 
dans. Årlige elevforestillinger.
Kontakt Mona Svenneby  
Tlf. 91 14 78 26

  nesoddenballettskole.com

NESODDEN  
ELDRERÅD
KONTAKTPERSONER

Leder Nils Otto Nielsen  tlf: 90 04 66 57
Nestl. Svein Erik Westerby  tlf: 90 03 44 77

Nesodden FrP
Ønsker du nærmere info eller 
medlemskap, kontakt medlems an svarlig 
Sigve Kristian Tingvik
Tlf: 90142859, tingvik@yahoo.com

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

HAR DU LYST TIL Å BLI 
NATTEVANDRER?
Aina
Tlf. 90 87 85 27
nesodden.natteravn@ 
hotmail.no 

nesoddenarbeiderparti@gmail.
com

NESODDEN 
ARBEIDERPARTI
Kontakt  

nesoddenarbeiderparti@gmail.com
Jan Balstad, mobil 91 37 06 18
Følg oss på nesodden.arbeiderparti.no

Finn Jota
FAGLIG / POLITISK RÅDGIVER

Youngstorget 2A, 5.etg.
Postboks 8743 Youngstorget
0028 OSLO

Direkte: 00 00 00 00
Mobil: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00
Telefaks: 00 00 00 00

E-post: finn.jota@dna.no
URL: www.dna.no

nesodden.hagelag@gmail.com
www.nesodden-hagelag.com

NESODDEN
HAGELAG

Ny annonsefrist: Onsdag kl. 12.00

MØTER / AKTIVITETER

DEN NORSKE KIRKE

www.nesodden.kirken.no

Søndag 17. september
Skoklefall kirke kl 11

Gudstjeneste med dåp og nattverd
Prost Hege Fagermoen og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid
Kirkekaffe

 
Gjøfjell kirke kl 11

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid
Kirkekaffe 

 
Onsdag 20. september
Skoklefall kirke kl 19.30

Vesper med nattverd
Svein Hunnestad og band

Ofring til Vesper
Kirkekaffe

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

Skjer’a?
Lørdag 16.9:  

Utstilling på NesoddHuset - 
Sylvelin Omdal som
 månedens kunstner

Lørdag 16.9. kl. 12 - 12.30: 
Småtassfilm 

(Nesodden bibliotek)

Lørdag 16.9. kl. 13 - 17: 
Utstilling i Atelier Agnor 
(Agnorvn, Fagerstrand)

Lørdag 16.9. kl. 21 - 23.30: 
5+Cornelis 

(Hellviktangen kulturhus)

Søndag 17.9. kl. 12 - 15: 
Mini-Bondemarked 

(Hellviktangen kulturhus)

Søndag 17.9. kl. 18 - 21: 
Soga om Guro Heddelid 

(Hellviktangen kulturhus)

Åpningstider: 
hverdager 11-17, lørdag 11-16. 

Mandager stengt.

Månedens Kunstner i september:
Sylvelin Omdal

med fotoutstillingen “Veien hjem”
Utstillingen åpnet lørdag 2. september og varer hele måneden

Myklerudveien 5, Fagerstrand (Skogheim) 
Kontaktperson: Liv Keller  - Tel. 97 97 66 52

www.nesoddhuset.no

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

Se her alle!
Forskning viser:

Frivillighet har ikke bare en positiv 
effekt på samfunnet – mennesker 
som arbeider frivillig er lykkeligere 
enn andre. Sosiale relasjoner er 
viktige for lykke.
 
Våre leksehjelpere sier dette om å 
være leksehjelper:
 
• De møter takknemlige elever
• De lærer mye selv i rollen 

som veileder
• De får god samvittighet, 

føles godt å hjelpe
• De gjenoppfrisker gammel 

kunnskap
• De erverver ny faglig 

kunnskap
• Det er sosialt
• De blir kjent med nye 

mennesker, både blant elever 
og andre leksehjelpere

 
Har du lyst å jobbe som frivillig 
eller delta i en frivillig aktivitet? 

Ta kontakt med
Nesodden Frivilligsentral 
Vi hjelper deg gjerne :)

Følg oss på Facebook!



 

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

Trenger du noen å snakke med?
Charlotte Stangnes - PSYKOTERAPEUT NFP

www.cs-psykoterapi.no - mob. 908 94 842
cstangnes@gmail.com

ARBEID UTFØRES

post@foreningsnytt.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

SMÅANNONSER

Nesodden Hus og Hage as hjelper 
til i hus og hage. Vi vasker og 
maler hus ute og inne, vi rydder, 
kjører søppel, klipper gress og alt 
annet. Vi bygger terrasser, 
gjerder, annekser og hva det skal 
være. Vi hjelper også til med 
flytting. Ring oss på 95124815 så 
kommer Samir på gratis befaring. 
Gode referanser.
www.nesoddenhusoghage.no
______________________________

VED. Tørr ved til salgs. 
Alle slag i storsekk, bjørk også i 
60 l småsekk. Tilkjøring/henting.  
Gjøfjeld gård, tlf 957 20 759
______________________________

Snekker & Murservice. Ekspert 
på mur- og betongarbeid. Gode 
priser og mange fine referanser. 
Mobil: 96 88 26 94, Kristoffer.
Ta kontakt for en uforpliktende
befaring og pristilbud.
______________________________

Flyttebyrå
Gratis befaring
Tel. 99868291 Vlad
____________________________

Snekring, husvask og maling 
både utvendig og innvendig.
Tlf 908 52 325
______________________________

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

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

Male huset i sommer? 
Vi tar både utendørs og innendørs 
maleoppdrag. Innendørs oppus-
sing fra a til å. Utmerket kvalitet 
og de beste prisene i området.
Vi snakker engelsk. Ring Kacper 
og Kristian på 998 54 508

KIWANIS-LÅVEN ved Hagelundvn. 
holder åpent for salg og
levering tirsdager kl. 10-12. 
Tarimot alt SALGBART unntatt 
hvitevarer, datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238.
______________________________

Trefelling. Gratis befaring.
Utstyr til klatring. Bortkjøring. 
Langrind Eiendomsservice
Tlf: 95 45 49 47  -  Forsikret.
_______________________________

Abel-Arkitekter 
Små og store oppdrag 
Konkurransedyktige priser. 
Tlf: 40 21 34 98, 
post@abelarkitekter.no
______________________________

Trenger du hjelp i huset?
VASKEHJELP OG FLYTTEVASK
gode referanser . M 96670619

______________________________

Se og føle deg yngre og friskere?
Prøv et unikt produkt som øker 
cellekommunikasjonen og vår 
naturlige antioksidant, glutation, 
dramatisk!
Ring 980 70 965 for mer info.
_______________________________

Prøv en småannonse!
3 linjer koster
kun 75 kroner

inkl. mva

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

7 6 1

3 8 4

4 9 3 2

7 1 8

6 9 1 5

5 7 3

3 2 1 7

3 8 6

9 5 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep  7 18:55:00 2017 GMT. Enjoy!

Behov for litt hjernetrim, prøv en Sudoku:
Sudoku, også kalt su- 
doku, er et tallspill som 
går ut på å plassere sifre 
i rutemønstre. Det 
klassiske og opprinnelige 
rutemønsteret består av 
9×9 ruter som igjen er 
delt inn i ni mindre 
bokser på 3×3 ruter. 
Oppgaven går ut på å 
plassere sifrene 
1 til 9 slik at alle de 
loddrette og vannrette 
radene inneholder sifrene 
1 til 9 en gang (slik at 
også hver 3×3-boks 
inneholder alle sifrene 
én gang).

                 Lykke til!

Interessert i å høre mer og få en testkonto i dag? 
Ring Elisabeth Bondoux på mobil 924 14 533

Agilis Rådgivning og Regnskap AS tilbyr spisskompetanse på
prosjekt- og økonomisystemet Tripletex, med egen bran-
sjemodul for elektro/VVS/entreprenør.
Faktura, regnskap, lønn, prosjekt, timeføring og grossist-
integrasjon fra mobil/nettbrett/desktop – kan det bli enklere?

Vi bistår med konvertering fra andre systemer, gir opplæring
til alle roller i bedriften og foreslår gode rutiner.

Agilis Rådgivning og Regnskap AS tilbyr onsite 
konsulent under implementering 
ute hos dere på Nesodden, Frogn, 
Ski eller i Osloregionen. 

Jobber du som håndverker på Nesodden,
i Ski, Frogn eller i Osloregionen? 
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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)

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

Fjellstand grendehus 
Nesoddtangen gård

Samfunnshuset
Ekelund seniorsenter

KIWI Flaskebekk

Follo Taxi 064 85

 Nesodden kommune
66 96 43 00

  Litterær møteplass avec? 
I vår serie om næringsvirksomheten på Nesodden, skal vi denne gang
konsentrere oss om en kommersiell kulturaktør de fleste av oss
har et forhold til.

Om noen dager vil Notabene-logoen forsvinne fra vår kjære bokhandel i
Tangensenteret. Men fortvil ikke alle dere som trenger et frimerke eller en bok:
Bokhandelen forsvinner ikke - ei heller den blide og imøtekommende Nina og 
hennes dyktige stab!

Årsaken er ikke mer dramatisk enn at Notabene-kjeden har solgt 15 av sine mer 
enn 100 butikker til Norli-kjeden. Deriblant vår egen litterære markedsplass.
Butikksjef Nina Krag Brun - ektefødt nesodding - synes å ta det hele med stoisk 
ro. Deltidshjelpen fra 2010, med årelang erfaring fra butikk og reklame, som 
avanserte lynraskt til butikksjef i løpet av ett år, forteller at Notabene-reisen på 
Nesodden har vært både utfordrende og fantastisk. Utfordrende blant annet fordi 
Notabene-kjeden gikk konkurs i 2013, fantastisk på grunn av det dyktige teamet 
hun har rundt seg, og at kundemassen øker for hvert år. Undertegnede er selv 
en av dem som etter fattig evne bidrar til å holde kundemassen ved like, og har 
ved gjentatte anledninger blitt møtt av vennlighet og faglig dyktighet. 
Nina kan også fortelle at det ofte skjer at representanter for Nesoddens mange 
forfattere kommer innom for å fortelle om egne bøker. Noe hun setter stor pris 
på – Nesodden er jo en kunstnerkommune, må vite!

Vår lokale bokhandel er i næringsmessig sammenheng heller ingen liten lokal 
aktør med sine 9 ansatte.
Det er fint hvis kommersiell virksomhet også kan fungere sosialt og oppdragende, 
ved for eksempel å kunne promotere det lokale kulturlivet.
I den forbindelse vil vi ikke unnlate å nevne at da vi i Nesodden Folkeopplysningsråd 
produserte dokumentarfilmen om halvøya i 2015 -Som den stiger frem- var det 
Nina og hennes butikk som alene solgte nesten 70% av hele opplaget!
Om butikksjefen har en fremtidsvisjon - bortsett fra en stadig økende og
smilende kundemasse, selvsagt?

”Peis og lenestoler til kundene”!

En knallgod ide etter vår oppfatning! Og for egen regning tilføyer vi gjerne at det 
vel heller ikke kunne skade med et hyggelig glass vin eller sherry under
gjennomsyn av en spennende bok.
Leverandøren befinner seg jo rett borti gangen!
Men vi er vel litt for stivbente og gjennomregulerte her til lands, kanskje?

                                                                                                 TF
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NESODDEN 

VELFORBUND 
2017-2018:

Tilskudd til verdiøkende tiltak i velene.
Nesodden Velforbund ønsker å støtte velene gjennom tilskudd til verdi-
økende tiltak. Tilskuddene gis fra egne midler og øremerkede midler 
bevilget fra kommunen.

Tilskuddene gis etter følgende retningslinjer:

Veisikringsmidler:
Det er VIKTIG å fokusere mer på veisikring da mange av velveiene på Nesodden nå er i alt for dårlig 
stand. Våre medlemsvel kan søke om å få dekket deler av dette. Tilskudd kan gis til tiltak som øker 
sikkerheten i private veier i velenes områder. Med veier defineres også gangveier og merkede stier åpne 
for almen ferdsel.

Eksempel på tiltak er trafikkspeil, rekkverk, flomsikring og grøfting av velveier, trefelling, nye lyspunk-
ter.

Midler til vedlikehold av kulturminner og kulturfremmende investeringer:
Tilskudd kan gis til tiltak som bevarer bygninger og installasjoner som har kulturhistorisk verdi, eksem-
pelvis bryggehus, velhus, eldre SEFRAK registrerte bygninger eid av velene.
Tilskudd kan gis til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder, eksempelvis lekeplasser og 
badestrender.

Nylig har velforbundet gitt tilskudd til Sjøstrand vel og Helvik vel. På side 4 forteller Helvik vel om dette 
tilskuddet.

Nytt felles møte for ledere i velene
for diskusjon av det som opptar oss i hverdagen.
Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi 
ønsker å være mere synlige. I dag er det to arenaer for dette; årsmøtet i Nesodden Velforbund og 
fellesmøte med ledere for velene og velforbundets styre. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle 
hverandres erfaringer via vårt felles samlingspunkt (NVF) til dialog, arbeid og for å styrke det 
positive samarbeidet oss imellom.  Det har tidligere vært to slike møter, hvor ordfører deltok på 
det siste. 

Nesodden Velforbund ønsker nå å arrangere et nytt møte med lederne av velene. Dato er satt til 26. okto-
ber. Sett av tiden nå, nærmere informasjon kommer.

Vi oppfordrer velene til å komme med forslag til tema å ta opp. Vi opplever at selv om velene har for-
skjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Samtidig oppfordrer vi velene til å skrive innlegg og 
kommentarer til Fellesvelets avis.
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Opprinnelig var det ikke slik. Fra 
gammelt av, var det velene som tok an-
svaret for å holde veiene vedlike. Vei-
ene ble da også kalt for velveier. Dette 
ble etter hvert kostbart, og ikke alle 
vel-medlemmer var enige i de disposi-
sjoner som ble tatt, og meldte seg ut 
av velet. Finansiering av vedlikeholdet 
ble da et problem.

Endringer i veiloven i 1996 gjorde 
dette enklere.  Formålet med loven er 
klart formulert i §1: «Formålet med 
denne lova er å tryggje planlegging, 
bygging, vedlikehald og drift av offent-
lege og private vegar, slik at trafikken 
på dei kan gå på eit vis som trafikanta-
ne og samfunnet til ei kvar tid kan vere 
tente med.»
Loven skiller mellom private og offent-
lige veier, og er like klar her. Alt som 
ikke er offentlig, er privat. Velveiene 
faller altså inn under kategorien private 
veier.

Private veier er omtalt i §53 - 56.
I §54 første ledd sier loven klart hvem 
det er som har ansvar for å holde de 
private veiene vedlike: «Når privat veg 
blir brukt som sams tilkomst for fleire 
eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar 
eller den som har bruksrett, kvar etter 
same høvetal som gjeld for den bruk 
han gjer av vegen, å halde vegen i for-
svarlig og brukande stand.»

§55 innfører begrepet veilag, og 
definerer det på denne måten «Dei som 
har plikter etter §54 første ledd, utgjer 
eit veglag.»

Ser vi på den gamle ordningen hvor 
velene hadde ansvaret for veiene, så 
utgjorde alle medlemmer av velet som 
bodde innenfor velets område, et 
veilag. Loven har bare gjort det enklere 
for velene å utføre vedlikeholdet. Det 
er klare regler for kostnadsfordeling i 
den forstand at alle medlemmer av 
veilaget er pliktige til å bidra på den 
måten veilaget bestemmer.

Organisasjonsmodell for veilag.
Tekst: Knut Næsje og Søgnhild Østvold

I utgangspunktet er det ikke velet men veilaget som har ansvaret for vedlikehold av privat vei, hvis ikke annet 
er avtalt. - Og veilaget er der egentlig allerede, for det er de som bor langs veien og eier den, bruker den eller har 
bruksrett til den, som automatisk er dette veilaget. 

Velet blir enda mer sammensveiset da 
det som regel er velene som arrangerer 
dugnader. Merk at forsikringene gjel-
der når en dugnad er initiert av velet.

Vel og veilag får gjennom Nesodden 
Velforbund større tyngde overfor 
Nesodden kommune. 

Velforbundet kan fronte brøyting- og 
veilyssaken og sette sakene igjen på 
agenda men med et sterkere og klarere 
mandat.

Regnskapet for vel og veilag kan gjøres 
på en enkel måte gjennom StyreWeb. 
Nesodden Velforbund bistår ved opp-
læring av StyreWeb 

Merk:
Det er ikke nødvendig å registrere seg 
i Brønnøysund, men det er nødvendig 
med et organisasjonsnummer eller 
personnummer for å få en bankkonto. 
Det er ikke nødvendig med egen bank-
konto for veilaget, men det bør skilles 
mellom vel og vei i regnskapet.
Veilaget bør ha egne vedtekter på 
samme måte som enhver annen 
undergruppe. Velet har selvfølgelig 
egne vedtekter. 

Nesodden Velforbund har utarbeidet en 
mal som dekker det meste som er nød-
vendig å ha med i vedtektene, og som 
bidrar til å sikre en mulig enklere 
drifting og kommunikasjon. Det som 
må gjøres er bare å tilpasse til de 
faktiske forhold for hvert enkelt vel.
Veilaget bør ha eget styre, men dette 
kan gjerne bestå av de samme som i 
velstyret, dersom det er vanskelig å få 
nok styremedlemmer. 

Malen finner dere på våre sider: 
www.nesoddenvelforbund.no/vei.html. 
Der finner dere også mye annen nyttig 
informasjon om veier og veilag.  Bl. a. 
en utdypning av veilovens §53 - 55. 

Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Som følge av Nesodden kommunes 
utspill i forbindelse med brøyting og 
eierskap til veilys, samt deres mang-
lende kunnskap om gjeldene infra-
struktur, oppsto det veldig mye forvir-
ring og frustrasjon. Den gamle struktu-
ren ble revet i stykker, og det ble dannet 
en del små veilag, samt at det er mange 
som ikke har klart å finne sin plass.

Det som er sikkert, er at veiloven IKKE 
pålegger en bestemt organisasjonsform. 
Det private vegbrukerfellesskapet er 
ikke underlagt noe tvunget organisa-
sjonsmønster, og veglovens regler om 
organisering av brukerfellesskapet er i 
hovedsak deklaratorisk eller fravikelig. 
Det fremgår av lovteksten at loven får 
anvendelse der intet annet er avtalt 
eller annen ordning ikke er etablert.

Nesodden velforbund anbefaler derfor 
sine medlemmer å fortsette som før, det 
vil si at veilaget blir organisert som en 
egen gruppe innunder velet. I de velene 
hvor veilag i dag er skilt ut, anbefales 
det å arbeide for en «gjenforening». 
Denne modellen har blant annet flere 
fordeler som følgende:

Stordriftseffekt ved at veilaget omfatter 
flere veier, vil dette resultere i at det vil 
bli enklere å organisere vedlikeholdet 
der hvor det trengs.

Veilaget blir gjennom velet medlem i 
Vellenes Felles Organisasjon (VFO; 
paraply- organisasjon for alle vel i 
Norge) med de forsikringsfordeler det 
innebærer.

Velet kan søke om veisikringsmidler 
fra Nesodden Velforbund (NVF) for 
å sikre allmenn og sikker vei for alle 
beboerne; generelt, og dette vil følgelig 
være en fordel også for veilaget. Det er 
kun velene som har anledning til å søke 
om veisikringsmidler fra 
Nesodden Velforbund.
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Bryggehuset på Berger – fire års «kamp» mot kommunen.

Bryggehuset på Berger har en lang his-
torie i lokalsamfunnet. Berger vel fikk 
i 1929 tillatelse av daværende grunn-
eier til å sette opp huset. Bryggehuset 
ble i sin tid bygget som venterom for 
reisende den gang det var rutetrafikk i 
Bunnefjorden. Velet betalte for oppset-
tingen og har siden oppgradert, vedli-
keholdt og betalt forsikring.

En slunken velkasse klarte ikke å følge 
opp behovet for vedlikehold, og styret i 
Berger Vel sendte derfor i juni 2013 en 
søknad til kommunen om midler. Dette 
var starten på en fire år lang «kamp» 
mot kommunen. Berger vel mener at 
velet er den rettmessige eieren av huset 
og kan bevise dette i form av ulike do-
kumenter fra 1929. Velet ønsker å opp-
gradere huset for å kunne benytte det 
mer. Huset er Berger vels eneste felles-
areal og brukes i dag til generalforsam-
linger, styremøter, og det har en sentral 
plass i St. Hans-feiringen på brygga.
 
Berger vel hadde et møte med admi-
nistrasjonen i kommunen i september 
2013, som ble avsluttet med en befa-
ring på Berger brygge. Det første mø-
tet med kommunen var positivt. Kom-
mune hadde forståelse for ønsket om å 
oppgradere huset. Kommunen mente 

imidlertid at den var eier av huset si-
den det nå står på kommunal grunn 
etter kommunes oppkjøp av de gamle 
dampskipsbryggene i 2012. Huset er 
dog ikke nevnt i kjøpekontrakten.

I oktober 2013 sendte vi ny søknad om 
midler til vedlikehold. Vi purret på svar 
flere ganger, men det var helt tyst. I 
mars 2014 fikk vi endelig et møte med 
kommunen igjen. Kommunen koblet 
imidlertid nå bryggehuset til Kyststien 
og mente at siden kommunen eide 
huset skulle det stå åpent for allmenhe-
ten. Berger vel påpekte at en slik ord-
ning ville innebære at velet ikke lenger 
kunne benytte bryggehuset. Siden alle 
velets eiendeler lagres i huset er ikke 
dette forenlig med et åpent hus. For å 
imøtekomme kommunen tilbød imid-
lertid vellet å sette opp et overbygg/
skjermtak for kyststiens vandrere.

Etter dette ble prosessen med kommu-
nen svært vanskelig. Det blir for langt 
å gå i detaljer, men velet gjorde utal-
lige forsøk på å oppnå kommunika-
sjon med kommunen. Til tross for flere 
eposter og telefoniske henvendelser til 
alle nivå i administrasjonen fikk ikke 
velet svar. Vi inviterte oss igjen til møte 
med administrasjonen og ble innvilget 

et møte. Kommunen mente at vi kunne 
inngå en leiekontrakt, og Berger vel 
ble lovet et snarlig svar fra kommunen. 
Tiden gikk, men intet skjedde. Høs-
ten 2015 svarte omsider kommunen 
at dersom velet ønsket en avtale med 
kommunen måtte velet selv utarbeide 
utkast til en slik avtale. Vellet tok utfor-
dringen og laget et utkast. Kommunen 
mente at velets utkast var ubrukelig 
og ville lage et eget utkast, men intet 
skjedde.  En representant for velet opp-
søkte ordføreren på hennes «åpne kon-
tor» for å forklare saken og ble lovet en 
snarlig løsning, men fremdeles skjedde 
ingenting. En representant for kom-
munestyret var våren 2016 behjelpelig 
med å tale vår sak hos kommunen. Det-
te førte til et nytt møte med administra-
sjonen der vi ble presentert et utkast til 
leieavtale. Denne var så omfattende at 
det var umulig for velet å påta seg slike 
forpliktelser. Dette førte til at velet var 
i ferd med å gi opp. 

Saken ble tatt opp i et møte med Nes-
odden velforbund høsten 2016. Vi fikk 
svært god støtte fra Oksval vel og vei-
lag, som har hatt lignende erfaringer 
med kommunen. For å gjøre en lang 
historie kort. Det ble endelig en løs-
ning.  Kommunestyret vedtok i vår å 
inngå en festeavtale med velene som 
har bryggehus, som står på kommunal 
grunn. Det blir med andre ord velene 
som blir stående som eiere av brygge-
husene. 

Berger vel har brukt svært mye tid på 
bryggehussaken, og det har utløst stor 
frustrasjon i lokalmiljøet. I festtaler 
lovpriser kommunen samarbeidet med 
frivilligheten, men dette er etter vår er-
faring kun teori og praksis. Bryggehus-
saken er et klart brudd på god forvalt-
ningspraksis, og man kan bare håpe at 
denne saken kan bidra til bedre hold-
ninger i kommunen. 

Bryggehuset på Berger ble i sin tid 
bygget som venterom for reisende den 
gang det var rutetrafikk i Bunnefjorden.

Tekst  og foto: Hanne Ree-Lindstad

Bryggehuset på Berger har en lang historie i lokalsamfunnet. Berger vel fikk i 1929 tillatelse av daværende grunneier 
til å sette opp huset. Bryggehuset ble i sin tid bygget som venterom for reisende den gang det var rutetrafikk i Bun-
nefjorden. Velet betalte for oppsettingen og har siden oppgradert, vedlikeholdt og betalt forsikring.
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Helvik Vel vil med dette takke Nesodden Velforbund for støt-
te til årets oppgradering av Hellvikstrand. Det er nå noen år 
siden Helvik Vel besluttet å oppgradere stranden så den ble 
større og dermed kunne benyttes av flere beboere. Vi beslut-
tet å tilføre sand slik at hele viken ble en strandlinje og vi har 
år etter år vedlikeholdt og erstattet både sand og benker slik 
at vi i dag har en av Nesoddens fineste strender.

Vi er i dag tilfreds med standarden på stranden og det liker 
vi å tro mange andre er også. Med Nesodden Velforbund sin 
hjelp har vi igjen blitt i stand til å tilby en fin strandlinje som 
brukes hyppig av barnefamilier, privatpersoner og av lag. 

Seneste siste helgen i august benyttet Sjøstjerne Svømme- 
og livredningsklubb stranden til å avholde Nesodden Res-
cue, et arrangement som samlet 60 livreddere fra hele sør og 
øst Norge. Nesodden Velforbund sin støtte er viktig i arbei-
det med å vedlikeholde og ytterlige øke standarden på Hell-
vikstrand, tusen takk for årets støtte til dette arbeidet.

Vi legger ved et bilde for å illustrere dagens standard på
stranden.

Med vennlig hilsen
Helvik Vel

Fristen for bestilling er 1. oktober, og oppfordringen er at 
man forholder seg til denne datoen, for å få strøsanda så
rimelig som mulig. Etterfyllinger av kassene etter behov. 
Noen spør hva oppfylling av kassene koster, men det vet vi 
ikke før sesongen er over, og prisen blir regnet ut etter hvor 
mye vi har forbrukt. NVF medlemmer får strøsanda, minus 
moms. 

Uten at jeg skal belære i hvordan strøsanda skal benyttes 
rundt om, det kan være så forskjellig, men oppfordringen er 
at man forsøker å benytte strøsanda så fornuftig som mulig. 

 Send bestilling på e-mail til:
kontakt@nesoddenvelforbund.no.
Husk å legg ved kart over område med angivelse av hvor kas-
sene befinner seg.
Dersom Velforbundet har et kart fra tidligere som er korrekt 
er det ikke nødvendig å sende nytt.
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som skal 
fylles og navn på vei.

Sandkasser må det enkelte vel besørge selv. disse kan bl.a 
kjøpes hos sommerbutikken.no.

Husk å bestille strøsand!
Tekst: Terje Larsen
 
Her følger en oppfordring til vel-lederne, eller de som er satt til denne oppgaven. Etter en kald sommer, er det på tide 
å sjekke kassene og å bestille strøsand. Det kan bli en kald vinter også...

Takkebrev til Nesodden Velforbund.


