
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  

Dette nummeret har

Nesodden Velforbund
på baksiden

KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

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

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no
Gode matopplevelser!
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Velg et Nesodden-firma!
Byggestrømkasser 230/400V opp til 63a.

Bestilles via vikenem.no 
eller telefon 40 10 40 11

BYGGESTRØM

Akriss Tannhelse
Kapellveien 2

1450 Nesoddtangen
Tlf. 93 27 71 65 - AKRISS.NO

Kvelds/lørdagstimer
 Nær bussholdeplassen

Gratis parkering
Rotfylling

Implantatbehandlinger
Tannregulering for voksne

SOMMERÅPENT!

TLF: 96 01 70 20

Din lokale Elektroinstallatør

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

Ledige formiddagstimer hos 

Gestaltterapeut MNGF

Kristine Steensen

med kontor på 
Nesoddtangen

telefon 924 07 542
www.kristinesteensen.no

VED TIL SALGS
Bjerk i storsekk, 

 80 l. og 60 l sekk.
Gran i storsekk.

Bestilling mottas på tlf: 
66918048/95820102/

90879586 mellom
08.00 - 10.00 og

20.00 - 22.00

NESODDEN TORGHANDEL

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

 

MANDAG 02 
SEPTEMBER  

KL. 20:00 - 21:00 
LØRDAG 07 
SEPTEMBER  

KL. 11:00 — 12:00 

VANNAEROBIC STARTER

SUNNAAS SYKEHUS 
STORE BASSENG

  PÅMELDING

WWW.VANNAEROBIC.COM
  HAVFRUEN@VANNAEROBIC.COM

WWW.HAVFRUEREISER.NO
            TLF.  454 21 231

Åpen dag for hele Nesoddens befolkning,
Tema: «Holdbart - Fremtidens kulturarv»
En del av de nasjonale kulturminnedagene

AKTIVITETER FOR BARN:
Hoppetaulaging, toving mm.

DEMONSTRASJON/REPARASJONSVERKSTED:
Vi lapper og stopper, kunnskap som er på
vei i glemmeboka.

SALG AV: Nystekte sveler, kaffe/te og saft.
Utlodning av fine husflidsgevinster. KUN KONTANTER.

NB! Det er ikke lov til å kjøre inn til To gård.
Gå veien fra Flateby eller Alværn.

 ... ønsker velkommen til
Husflidsdag på TO GÅRD
Søndag 8. sept. 11.00-15.00

Nesodden sangkor har åpne øvelser hele september
 Kom og sjekk ut hvordan det er å  
 være med i Nesodden sangkor!
 Vi øver onsdager på Tangenten, i   
 elevkantinen fra kl. 19.00 til kl. 21.30.  
 I hele september vil vi ha åpne øvelser.
 Stikk innom da vel, eller ta ev. kontakt   
 med Karoline Olsen: karolegg@online.no

  Nesodden FolkeopplysningsrådEtablert 1950Utgiver av Foreningsnytt

Fokus nr. 24
side 4

 50-åringen på Alværn!



LAG/FORENINGER
PARTIER

3. NESODDEN  
ST. GEORGS GILDE
Kont. Steinar Gullerud 
tlf. 66 91 92 46 
steinar.gullerud@ 
getmail.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

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.

Aldri 

for sent å 

lære!

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

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.

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

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.

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

BREIDABLIKK GRENDEHUS

www.breidablikk-fagerstrand.com

Utleielokaler for 40-120 personer

 1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21

           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

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

HELLVIKTANGENS 
VENNER

www.hellviktangen.com

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum 

Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

   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

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

For spørsmål og utleie: 911 35 998

Follo lokallag, Nesodden krets

KONTAKT: follo@human.no

SVESTAD VEL
”Nesoddens mest aktive velforening?”

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

eller tel 950 55 688

VESTSIDEN 
PENSJONIST-
FORENING

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

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

Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895

www.nordrenesoddenskolekorps

KIRKENE

AKTIVITETER

DEN NORSKE 
KIRKE

Lørdag 7. september
Skoklefall kirke kl. 11, 13. Konfirmasjon
Gjøfjell kirke kl. 11, 13. Konfirmasjon

 
Søndag 8. september

Skoklefall kirke kl. 11. Konfirmasjon
Nesodden kirke kl. 11, 13. Konfirmasjon
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Utleie av menighetshusene:
Gjøfjell (Killingmo, 93032370)
Nesodden (Tronvik, 92051089)
Skoklefall (Wehmer, 91734369)

KURS HØSTEN 2019 
Redesignkurs
Lær å redesigne klær. Lærer Marianne Vigneu. Sted: Sandvang 
(Svestadtoppen). Tid: 12 + 13.10 10.30 – 15.30. Du må ha med egen 
symaskin. Pris medlemmer 1000,-, ikke medlemmer 1200,-
Bindende påmelding innen 21.09.19 til 
kurs.nesodden.husflidslag@gmail.com
 
Spinnekurs
Lær å spinne garn. Lærer Ossian Kidholm. Sted: Sandvang 
(Svestadtoppen). Tid: 15.11, 18 – 22.00 + 16.11 og 17.11, 10 – 18.00. 
Du kan få låne rokk eller ha med egen. Pris medlemmer 600,-, 
ikke medlemmer 800,-.
Bindende påmelding innen 18.10.19 til 
kurs.nesodden.husflidslag@gmail.com
 
LES MER om kursene på vår nettside 
https://norges husflidslag/nesodden

HELSE/VELVÆRE
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Torsdag 5. september kl. 18.00
Slipp stemmen løs i gruven på Spro 
 
Søndag 8. september 2019 kl. 12.00 - 16.00
Fjellstranddagen v/Fjellstrandkrysset, Sandnesbygget

Søndag 8. september kl. 12.00  
Jungelyoga - et eventyr for hele familien - Fjordvangen Barnehage

Onsdag 11. september kl. 17.30
Steilene rundt 2019 - v/ Nesodden Seilforening  

Lørdag 14. september kl. 11.00-15.00  
Nesoddmarkedet  – markedet for alle  - (Popup-parken ved Tangenten) 

Mandag 16. september kl. 18.00  - Trommereise
Kongebråtveien 61,1459 Nesodden

Besøk vårt låvesalg!

Gjenbruk gir glede!
Kiwanis Club Nesodden

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

Lørdag 7. september  
kl. 10.00 – 14.00

Hagelundvn. v/Nesodden kirke

  Har du gamle dias/lysbilder
  eller negativer liggende?
 
    Vi kan scanne dem for
    deg og gi deg digitale 
    filer! Vi kan også printe
    dem på fotopapir eller lerret,
    sette dem i glass og ramme
    eller montere på aluminums-
    rammer så du kan henge
    dem rett opp på veggen! 
    Kom innom og se på vårt 
    store utvalg av rammer.

Fjellstrandveien 1 • vegg i vegg med Annas Hybel • post@glansbilde.no • tlf. 92 21 00 65 

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Tilbud på scanning
av dias/lysbilder

12 stk. 275,–
50 stk. 500,–
100 stk. 700,–

500 stk. 3200,–
1000 stk. 5200,–

Biopat 
Soneterapeut

Massasjeterapeut  

Jorun
Karlsen

MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf.  97 67 66 91  for timeavtale



 

 

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

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
har nå bra tilbud på hugging av
trær som har tørket inn pga den
varme sommeren i fjor.

arnelendl@gmail.com 

Tlf 93861151

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

GRATIS BEFARING

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

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

___________________________

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

___________________________

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

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
___________________________

Male Huset? 
Kontakt oss for 
gratis befaring.
Vi har mange gode referanser.
T: 48671257 Filip
___________________________

Kinesiologi & Healing 
For barn, ungdommer og voksne
Beate Buchner, tlf 46847343
___________________________

Snekring, husvask og maling 
Utvendig og innvendig.
Tlf 908 52 325

KIWANIS-LÅVEN
Holder åpent for salg og 
levering tirsdager kl. 10-12.
Tar imot alt SALGBART unntatt 
store møbler, hvitevarer, 
datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238
___________________________

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

Happy Redesign
Omtrekking av møbler, skifte 
av glidelås/putesøm, enkle 
reparasjoner av klær,
Salg av vintage møbler.
T 95231118
pia.mittet@gmail.com
___________________________

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

Prøv en småannonse!
Koster kun kr. 75,– for 3 linjer,
deretter kr. 25 pr. ekstra linje.

Vi får mange gode tilbakemeldinger om at småannonser i
Foreningsnytt virkelig gir gode resultater!

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

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

ARKITEKT
Form, tegninger og 

søknad
Per Hermann Krøger

mobil: 97046052
p-kroege@online.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

Til våre lesere og 
annonsører

De som 
ønsker å 
beholde og støtte 
Foreningsnytt kan nå 
benytte enten Vipps eller 
vanlig givergiro: 05304268389

Vipps 136376
Velg BETAL 

(ikke VIPPS 

EN VENN) 

Alle beløp 
mottas med takk 

og husk at overskuddet
kommer folket tilgode! Innleveringsfrist for annonser er onsdager kl. 12.00 – post@foreningsnytt.no



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

Da Alværn skole ble åpnet i 1970, hadde Nesodden bare 9000 innbyggere. Under halvparten av dagens 
innbyggertall. Mye har skjedd på halvøya i løpet av disse 50 årene.
Alværn Ungdomsskole er en av tre offentlige ungdomsskoler på Nesodden, ved siden av Tangenåsen 
og Bakkeløkka. I tillegg er det ungdomstrinn på Steinerskolen.
På grunn av negative resultater blant ungdomsskolelevene på Nesodden i forbindelse med en 
landsomfattenede kartleggingsundersøkelse blant ungdomsskoleelever, har oppmerksomheten omkring 
skoleungdom vært stor i sommer. At ungdommene på Nesodden skulle være landsledende når det gjelder 
depresjon, alkohol og dop, vold og regelbrudd, har det vært problematisk for mange å akseptere. 

I to tidligere Fokus-artikler har vi forsøkt å finne noen av årsakene bak denne lite hyggelige statistikken. 
I denne forbindelse har vi avlagt rektor ved Alværn Ungdomsskole, Ingrid Hamnes, et besøk.
Ingrid har vært rektor ved skolen siden 2012 og har 20 års erfaring som lærer. Skolen var selv med på 
undersøkelsen tidligere i år, og hun synes selvsagt at resultatene er beklagelige.
Hun er langt på vei enig med ungdomsskolelevene som uttalte seg om depresjon i forrige ukes artikkel, 
hvor det ble påpekt at enkelte kan ha gitt seg selv en diagnose, som en slags trendy greie.
Dette kan selvsagt ha påvirket resultatene negativt. (Hele undersøkelsen ligger på nettet: Ungdata 2019).
Trender kan være smittsomme. Og smitte kan spre seg fort, ikke minst i et så begrenset og nært miljø som 
på Nesodden. At enkelte elever eksperimenterer med dop er velkjent for skoleledelsen.

«Om det skjer i skoletiden er vanskelig å vite. Regelverket forhindrer imidlertid ransakelse på skolen. 
Jeg opplever at utprøving av rusmidler skjer på fritiden. På skolen er lærerne ute i friminuttene og til stede 
for elevene. Skolen har gode rutiner i forhold til hvordan vi følger med på miljøet.»

At langere ganske åpenlyst selger på offentlige områder, er kjent.
Savnet av permanent, lokalt tilstedeværende politi er stort. Denne situasjonen kan ikke vedvare i en 
kommune som er i stor vekst, og som ganske tydelig har ungdomsutfordringer.

Hva slags skole ser hun for seg i årene som kommer – en storskole gjennom en sammenslåing av 
Alværn og Tangenåsen? 

«Blant forutsetninger for at en «storskole» skal fungere, vil være styrking av et sosialpedagogisk team, 
flere helsesykepleiere og miljøarbeidere. Forhold som bidrar til at elevene blir fulgt opp.
Dette er klare betingelser for at en skole med bortimot 600 elever skal lykkes. At man vil kunne få bedre 
oversikt over hele ungdomsgruppa på Nordre Nesodden, vil jo også være fordelaktig.»

Denne ungdomstematikken vil bli en gjenganger i Fokus-spalten utover høsten – som tidligere lovet.
Om noen dager er det kommune- og fylkestingsvalg. Uansett hvem som «vinner», er det liten tvil om at 
diskusjonene om Nesoddens framtid blir mange og harde i tiden som kommer. Ikke minst om hvordanvi på 

beste måte skal ta vare på 
våre barn og unge. 

I hjemmene, på skolene 
og i fritiden.

Dette burde jo oppta oss 
alle – uansett politisk 
farge!

Tor Fagerland
Redaktør
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LEDER:
Terje Larsen

terlar@live.no
Tlf. 92630095

Hellvikskog vel

NESTLEDER:
Knut Næsje

knnaesje@online.no
Tlf.  90153369

Ursvik Vel

STYREMEDLEMMER:
Søgnhild Østvold

sognhild@gmail.com
Tlf. 92292266
Sjøstrand Vel

Torunn Stangeland
ts007@online.no
 Tlf: 92200231 
Bomansvik Vel 

 
Hanne Ree-Lindstad 

Hanne.Ree-Lindstad@
fd.dep.no 

Tlf: 99700343
Berger Vel

Magnus Lorvik 
magnus@morlock.nu 

Tlf: 48883888 
Alværn vel

STYRET  I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2019-2020:

Vi gratulerer Rudstrand 
og Presteskjær Vel og

Ellingstadåsen Vel med
75-års jubileum!

Vi har spurt de politiske partiene på Nesodden
om hvordan deres parti vil forholde seg i årene
fremover til veilys og vinterbrøyting i de såkalte
private velveiene.
Veilys og snøbrøyting/veivedlikehold har vært en sak NVF har jobbet mye med, og lenge. 
Medlemmene har ytret ønske om å få vite hva de politiske partiene mener om dette.
- Svarene vil vil være retningsgivende for deres stemmegiving ved det kommende 
kommune-og fylkestingsvalget. Svarene foreligger på side 2 og 3 i denne avisen, og det 
henstilles til at alle svarene leses. Nøye!

Et lite klipp fra side 10 i Fellesvelet avis nr 1/1956.
Vedlikehold av de private veiene var i fokus da også.

Vi tolker svarene 
slik at nå er alle stort 
sett enige, noen har 
til og med forandret 
mening.
All ære til dem
for det!

Du finner oss
også på nettet!

Avisen gis også ut
som nettavis.

Gå inn på 
fellesveletsavis.no.
Her finner du også 

tidligere utgitte
utgaver av avisen.
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Svar fra de politiske partiene på Nesodden:

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

19. juni 2019
Det følger av Venstres program at kom-
munen skal ha ansvar for veilys og vin-
terveivedlikehold på velveier.
Vh/Gaute Voigt-Hanssen
Leder Nesodden Venstre

30. juni 2019:
Viser til konstruktiv henvendelse. Un-
der er svaret fra Nesodden KrF.

Ja til kommunalt vedlikehold på alle 
fellesveier på Nesodden - sommer som 
vinter!
Jeg har som KrFs representant helt si-
den saken dukket opp i 2013 ment at 
det er helt selvsagt at vedlikehold av 
fellesveier, veier som brukes til all-
menn ferdsel, skal vedlikeholdes av 
kommunen. Vi er alle deltakere i Nes-
odden kommune, da skulle det bare 
mangle om vi ikke ble likebehandlet, 
uansett hvem som formelt eier veien vi 
bor ved.
Men slik er det ikke i Nesodden kom-
mune. De “heldige” bor ved kommu-
nale veier og får alt vedlikehold og 
brøyting utført uten videre, mens  de 
“uheldige” bor ved veier eiet av vel- og 
veilag, og må selv betale for dette.
Når dette ble en problemstilling ifbm 
en gjennomgang av veistrukturen på 
Nesodden i 2013, ønsket flertallet av 
politikerne, inkl. AP og H, å benytte 
muligheten til å frasi seg ansvaret for 
veiene som ikke klart var kommunale. 
På den måten skulle en spare penger i 
et trangt budsjett. Det faktum at en da 
la dette ansvar over på mindre enhe-
ter som totalt sett ville gjøre dette mer 
kostbart, var klart for oss allerede da, 
men mine og andres protester på dette 
førte ikke fram. Selv ikke det at jeg 
kalte dette “en krigserklæring overfor 
Nesoddens innbyggere” gjorde inn-
trykk på flertallet.
Når en da i ettertid også erfarer at det vi 

sparte ved å gjøre dette grepet, ikke på 
langt nær har blitt det vi trodde, setter 
det flertallets vedtak bare i et enda mer 
underlig lys.
Nå har kommunestyret vedtatt at kom-
munen skal ta ansvar for vedlikehold 
av veilys på alle veier. Det er bra! 
Men i mine øyne er det også selvsagt 
at vi tar tilsvarende ansvar for brøyting 
om vinteren. Det er absurd at deler av 
en gitt vei blir brøytet, mens plogen 
løftes opp når en kommer til de delene 
av samme vei som er privateide. Jeg er 
klar på at her må vi prioritere anner-
ledes slik at vi sikrer brøyting av hele 
veinettet på Nesodden. Det handler til 
syvende og sist om innbyggernes sik-
kerhet, så det må vi ta oss råd til!

PS. Her er link til et oppslag Amta 
gjorde om saken i desember 2014: 
www.amta.no/korsmoe-maker-til-mot-
resten/s/5-3-1933

23. juli 2019:
Rødt om veilys og brøyting:
26/11-2015 fremmet vi følgende: Kom-
munen overtar ansvaret for brøyting av 
velveier som før fra 1/1-16. Dette har 
vi gjentatt årlig i alle budsjettforslag og 
vil fortsette med det, men får ikke fler-
tall med dagens politiske sammenset-
ning av kommunestyret.
Veilys har vi tilsvarende foreslått skal 
være kommunalt. I kommunestyremø-
te 19 juni i år ble det vedtatt at kommu-
nen skal «påta seg ansvaret for drift og 
vedlikehold av veilys». Siste setning i 
vedtaket: «Når anlegget er oppgradert 
vil kommunen vurdere hvordan drifts-
ansvaret for anlegg på privat grunn skal 
ivaretas.» oppfattet vi som åpning for 
omkamp og foreslo å ta det ut. Det fikk 
ikke flertall. Vi gratulerer Velforbundet 
med å ha presset kommunestyret til å 
beholde ansvaret for veilysene. Rødt 
er på vakt mot nye forsøk på privat-
isering.  
Olga Papalexiou
Geir Christensen

23. juli 2019:
Nesodden Høyre stemte for oppgrade-
ring av veilys i de private veiene som 
kommunen har hatt ansvar for siden 
salget av E-verket på 90-tallet, og at 
kommunen skulle fortsette med drift 
inntil dette er gjort og kostnad kan fast-
settes for ny løsning. Da vil vi behandle 
saken med alle fakta på bordet. 

Vinterbrøyting har vi programfestet at 
vi skal gjenopprette den ordningen som 
var før det ble foretatt ett skifte for 2 
perioder siden; altså gjenopprette gam-
mel ordning. 
Mvh/Jørn G Bertelsen
Gruppeleder Nesodden Høyre

7. august 2019:
Dette ble grundig diskutert i vår pro-
gramkomite og på vårt medlemsmøte 
som godkjente programmet vårt (2019-
2023 og som vi nå går til valg på.
I vårt program (ligger på vår hjemme-
side Nesodden.arbeiderparti.no) heter 
det:

 ” Når vi bygger i fremtiden må vi også 
ta mer hensyn til at folk skal leve uten-
for husene ikke bare inni. Åpne plasser 
som inviterer til møter og samtale er 
med å skape et bedre samfunn. God be-
lysning av veier og torv er også viktig 
for folks livskvalitet. Vi vil oppdatere 
veibelysningen i kommunen til moder-
ne standard og gi kommunen ansvaret 
for all veibelysning på Nesodden.”

Dette er forøvrig i tråd med hvordan 
vi ønsker å løse oppgaver som gjelder 
alle, vi tror det vil styrke felleskapet i 
kommunen. 
Med hilsen/Jan Kristian Balstad 
leder av Nesodden Ap
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9. august 2019:
Nesodden FrP sier ja til kommunalt 
vedlikehold, brøyting og veilys av vel-
veiene. 
Mvh For styret i Nesodden FrP 
Anne Elisabeth Østreng 
Lokallagsleder 

12. august 2019:
Nesodden MDG mener at både brøy-
ting og oppgradering og vedlikehold av 
veilys bør være kommunale oppgaver. 
Vennlig hilsen Øyvind Solum 

20. august 2019:
Nesodden SV ønsker at kommunen 
overtar brøyting og vedlikehold av vel-
veier. Jeg var den eneste som talte imot 
gjeldende veiplan som førte til at kom-
munen kunne frita seg ansvar for vei-
lys, brøyting og vedlikehold av private 
veier, (dvs 60 % av veiene på Nesod-
den). Nå har flertallet heldigvis tatt til 
fornuften og ser ut til å gå bort fra å la 
innbyggere betale for veilys - uansett 

om de bor ved velveier eller kommu-
nale veier.
Jeg talte også sterkt imot forslaget om 
at kommunen skulle spare inn 800 
000 kroner ved at velene skulle ta seg 
av brøyting. Dessverre tapte vi saken. 
Flertallets vedtak førte forøvrig til at 
kommunal brøyting ikke ble billigere, 
men dyrere på grunn av ny utlysning. 
I tillegg må de private betale, jeg tror 
at kostnaden for innbyggerne totalt har 
økt med ca. 3 mill. kroner som følge 
av vedtaket. Det kunne ha blitt et løft 
for veiene på Nesodden om pengene 
hadde blitt brukt til vedlikehold av 
veier! Mange veier på Nesodden er di-
rekte trafikkfarlige, dette gjelder både 
private og kommunale veier. Dessuten 
har flertallet de siste periodene ikke 
tatt hensyn til lokale veinett ved utbyg-
gingsprosjekter. Det håper vi endrer 
seg etter valget - Nesodden SV skal 
jobbe for en lavere utbyggingstakt, der 
det tas hensyn til lokalmiljøet og lokale 
forhold. Infrastrukturen må være på 
plass før husene blir ferdigstilt.
Om lag 60 % av veiene på Nesodden 
har status som private veier - dette er 
en meget høy andel og har årsaken i 
måten Nesodden ble utbygd på: mye 
fortetting av hytteområder.  I 2014 ble 
gjeldende veiplan vedtatt som har til 
følge at mange som bor i «private» vei-
er nå må sørge for vinterdrift selv, og i 
fremtiden må de også påregne å drifte 
veilys selv. Vi ønsker at kommunen 
overtar vedlikehold og drift av private 

veier som er en del av veisytemet, og 
som driftes i dag av veilag.
Vi mener at innbyggere som bor ved 
velveier betaler like mye skatt som 
dem som bor ved kommunale veier, og 
at det derfor virker urimelig at de må 
betale for tjenester som andre innbyg-
gere får kostnadsfritt av kommunen. 
Det er også flere veier som har feil sta-
tus i veiplanen eller der statusen synes 
lite konsekvent, f.eks. har Linneaveien 
en del som er privat, en som er kommu-
nalt, og en som kan bli kommunalt...     
Blåbærstien er todelt, den nordre delen 
(Oksval III sameie) er kommunalt, den 
søndre (Søndre Blåbærstien sameie) er 
privat - uten at jeg tror det blir gjort noe 
forskjell her, og begge behandles som 
kommunalt vei - til tross for at veien er 
gangvei og sykkelsti og smal.
Vennlig hilsen fra Claudia Behrens

27. august 2019:
«Senterpartiet på Nesodden mener 
kommunen bør legge en framdriftsplan 
for en felles plan for vedlikehold av 
velveiene på Nesodden. Vi mener ved-
likehold av alle våre veier er et offent-
lig anliggende»
Paul B. Simmons 
Senterpartiet Nesodden

Avslutningsvis er det bare å si, at med slik enighet blant politikerne, er det bare å få saken på
sakskartet, og fatte vedtaket. - Med det aller første. 

Et vedtak i tråd med hva de hevder, vil glede store deler av  Nesodden sine beboere!

Godt Valg!
Hilsen Styret i NVF.

Vi har nå satt igang et samarbeid med  
Nasjonalbiblioteket om skanning av 
gamle aviser. 
Tilsammen har de og vi funnet alle avi-
sene som har blitt gitt ut av Fellesvelets 
avis siden første utgave kom ut i 1947, 
og nå skal de skanne inn disse for oss. 

Nå blir alle gamle utgaver av Fellesvelets avis digitalisert!
Filene skal gjøres søkbare, slik at man 
kan søke seg gjennom artikler som 
handler om saker man er interessert i å 
finne historikk om denne.
Det skal også lages et saksbasert re-
gister 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!
Vi gleder oss til å dele flere detaljer om 
saken utpå nyåret!
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OBS          HUSK

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikk-
sikkerhetstiltak 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

I Nesodden Velforbund er vi opptatt av å beskytte og re-
spektere personvernet i samsvar med EUs personvernforord-
ning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection        
Regulation, GDPR). Derfor har vi nå laget en personvern-
erklæring. Denne personvernerklæringen forklarer når og 
hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker 

dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem 
til andre, og hvordan vi håndterer sikkerheten til opplysnin-
gene. Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger 
knyttet til medlemskap i Nesodden Velforbund.
Du finner denne erklæringen og mer informasjon om den på 
vår nettside: nesoddenvelforbund.no/personvern.html.

Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2600 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 kom-
munen når det gjelder saker som berører ditt nær-
miljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt 
samarbeid med kommunen.

Les mer om medlemsfordelene våre på
nesoddenvelforbund.no/fordeler.html.

Bli medlem i NVF: Nytt styre i NVF:
Etter årsmøtet i mai har NVF fått en ny styreleder og et nytt 
styre. Valgkomiteen valgte i år å redusere antall styemed-
lemmer fra 9 til 6 medlemmer, hvorav det ene styremedlem-
met ble satt inn som en ny midlertidig styreleder; Terje Lar-
sen fra Hellvikskog vel er en ”gammel traver” i faget og har 
sittet i styret i mange år. Han tar med seg sin erfaring inn i 
ledervervet, men påpeker at han stepper inn som ny leder i 
et år i påvente av valgkomiteens videre arbeid for å finne en 
leder som kan overta vervet.
Vi etterlyser derfor, allerede nå, tips om mulige kandidater 
til dette ledervervet.
Tips kan sendes til oss på e-mail:
kontakt@nesoddenvelforbund.no

Referat fra årets årsmøte finner du på våre websider: 
nesoddenvelforbund.no/arsmote.html

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 tilba-
kemelding om noe er feil og send oss eventuelle endringer. 

NVF organiserer fellesbestilling på strøsand i år også! 
Bestillingsfrist:  1. oktober for levering til kommende vinter.
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. Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle kasser med strøsand.
Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.




