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KIROPRAKTOR
Reidunn Selsjord MNKF

Tlf 66 96 18 28 / 41 40 87 05

Henriette Nykvist MNKF
Tlf 45 90 92 08

REISEPLANER?

AMBULERENDE FOTTERAPEUT

Behov for vaksiner?

Jeg kommer hjem til deg
DAG OG KVELD

Bjørnemyr Legekontor

Nesodden/ Frogn

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

tlf. 63 00 10 70

Møbler og utstyr til hus og hage
Alt til lekeplassen

Karis Fotterapi

92 83 13 36

Alt i rørleggerarbeid

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

BUTIKK PÅ FAGERSTRAND (bak Spar)

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

tlf: 66 91 73 20, epost: post@sommerbutikken.no

Foreningsnytt på nett!!

SAMCOM AS

Fom denne uka vil det være mulig
å laste ned våre utgaver på

www.foreningsnytt.no

• Inn- og utvendig malerarbeider
• Utvendig vask av hus

Vær tålmodige med oss hvis vi ikke skulle være helt ferdige ...

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

Nesodden rammeverksted

Nye

- Innramming av grafikk, foto, malerier
- ArtiTeq bildeoppheng gir null vegghull!
- Konkurransedyktige priser - høy kvalitet

Elektropartner AS

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

• NYBYGG
• TILBYGG
• PÅBYGG

• TAKARBEIDER

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

Bjerk/blandingsved
storsekk/80 l. sekk
Tilbud 60 l furu, kr 50,–
Bestilling mottas

NESODDEN TORGHANDEL

•
•

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

UTLEIE
PÅ NESODDEN
3
3
3
3
3

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

døgnåpent og
lett tilgjengelig

Tlf. 66 91 41 95
Søndre Grøstad Gård

• VÅTROM

Sagstuen Auto A/S

Brønn- og
energiboring

Nesodden
Eiendomsservice.no

• DØRER

Feriemuligheter hele året:
1 – 18 personer

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

www.costaferie.no
Trygge forhold og
hjelp til flybestilling etc.
av Nesoddfolk

post@foreningsnytt.no

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

TREFELLING
Trenger du hjelp med

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

VED TIL SALGS

Tlf.masser
66 91 41 95
Søndre Grøstad Gård

• VINDUER

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

ADVOKAT SVEIN THALBERG

t

3 Anleggsgartner
3Nesodden
Graving
3Eiendomsservice.no
Transport av

• REHABILITERING

Tlf.: 66 91 12 48 (kvinne)

gsnyt

ANLEGGSTJENESTER

• TAKSTMANN

Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen
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tlf. 66 91 80 48

Malerfirma

Tannlege Balwinder Kaur

Fokus
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Telefon: 95 45 49 47

• Kvistkverning
• Gratis befaring
• Trepleiere
post@langrindeiendom.no

3 Utfordrende trær
3 Enklere trær
3 Forsikringsgodkjent
3 Bortkjøring
Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 46 97 00 05
Søndre Grøstad Gård

NESODDEN HISTORIELAG

KIRKENE

Nesodden Historielag arrangerer høstens Rusletur
søndag 2. oktober. Oppmøte på parkeringsplassen
ved Alværn ungdomsskole kl 12.15.
Vi går ”Langs vestveggen fra Alværn til signalhytta
og Oleanas utsikt”. Kaffepause undervegs. Turen
avsluttes ved Oleanas utsikt ovenfor Ommen.
Derfra er det kort vei til busstopp ved Ommenveien.
Guide på turen er Stein Turtumøygard.
Påmelding til 418 58 346 innen 12.9.16.

DEN
NORSKE
KIRKE
Søndag 2. oktober
Nesodden kirke kl 11.00
Felles gudstjeneste med
2 dåp og nattverd
Helge Nylenna og
Ingeborg Christophersen
Ofring til menighetens arbeid
Kirkekaffe på menighetshuset
Fering av Petter Tønder som
går av som kirketjener 30.9.

Velkommen på tur!

Vi trenger flere leseombud!

www.nesodden.kirken.no

Nesodden bibliotek trenger frivillige leseombud i
alle aldre! Hva er et leseombud, tenker du kanskje?
Et leseombud er en litteraturformidler som vil dele
sin leseglede med andre som ikke så lett kommer
seg til biblioteket, eller har utfordringer med
å lese selv.

MØTER /AKTIVITETER
Fagerstrand Idrettsforening

Postboks 47, 1454 Fagerstrand
www.fagerstrand.no
medlemsservice@fagerstrand.no
Håndball • Allidrett • Innebandy• Fotball • Styrke
Utleie FIF-huset: fagerstrand.no/utleie
Takk for at du velger FIF som Grasrotmottaker!

Nesodden Frivilligsentral
tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no
www.nesodden.frivilligsentral.no
Følg oss på Facebook!

ADMINISTRASJON
Nesodden Idrettsforening
Berger Stadion
åpent: Man–fre 9–16 • Tirs 9–20
Tlf. 66 91 74 77.
PB 188, 1451 Nesoddtangen
e-post: post@nesoddenif.no
www.nesoddenif.no
BRUK/LEIE av husene på Berger.
Henv.: klubbkontoret (se ovenfor).

FUNNET
SAVNET
MISTET
Sølvarmbånd
funnet på
Nesodden.
Kontakt Hilde på tlf:
92 61 27 01

NIF TAEKWONDO:
Man - ons - fre på Jaer Skole
for barn (fra 10 år) og voksne
Nybegynnergruppe starter nå.
Info: NIF-kontoret

GRUPPENE I NIF:
• Aktiv på dagtid • Barneidrett
• Basket • Bordtennis • Fekting
• Fotball • Friidrett • Orientering
• Ski • Skøyter • Turn
• Taekwondo • Klatring

Digitalprint
og kopiering
får du gjort hos
Original as,
på Fjellstrand
22 83 02 02

TIL LEIE
Lager og verksted til leie på Fagerstrand.
Lageret tilpasses ditt behov og er tørt og trykt.
Ulf Wennersgaard tlf. 95 86 37 82

HJELPESENTRALEN:
• Følgevenn
• En-til-en •Leksehjelp
MØTEPLASS-SENTRALEN:
• HonnørBridge • Sangenten
• Kom&Prat!
• GiBortTimen
• Filosofitreff
• NIK • Menn&Mat •IT-hjelp
• Turgrupper april-november
• Ekstrahjelp hos andre
organistajoner
• Språkgrupper i engelsk,
italiensk, tysk, fransk, spansk
og norsk
• Strikketreff

Vil du vite mer, eller har allerede fått lyst
til å bli leseombud?
Ta kontakt med Nesodden bibliotek på
tlf: 66 96 45 90
e-post:
nesodden.folkebibliotek@nesodden.kommune.no
Sammen skaper vi det gode livet

LAG/FORENINGER/PARTIER

Velkommen som frivillig, som
deltaker eller med nye ideer!
KIWANIS CLUB
NESODDEN
www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 66 91 85 42
Låvetelefon 97 57 12 38

NESODDEN
ELDRERÅD

KONTAKTPERSONER
leder Nils Otto Nielsen 66 91 26 57
nestl. Marie Wærriø 970 91 834

ÅPNINGSTIDER:

Nye åpningstider
på Nesoddhuset
fra 1. Februar:
hverdager
11-17
lørdagMandag
11-16stengt,
TirsdagMandagFredag
stengt.åpent kl. 11-17
Lørdag åpent kl.11-16

Månedens kunstner er
www.nesoddhuset.no
Eva Strøberg
viser hønebilder
Åpner lørdag 1. oktober
Utstillingen står hele måneden
Merk adresse Fagerstrand (Skogheim)
Kontaktperson: Liv Keller

Tel. 97 97 66 52

w w w.n eso d d h u set.n o

Tidligere Nesodden Bakeri - Næringslokale
til leie omgående!
Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand.

Vi har hatt leseombud i snart ett år i forskjellige
institusjoner på Nesodden, og vi trenger flere
frivillige som vil lese. Leseombudene vil få
veiledning og starthjelp fra oss på biblioteket.

HAR DU LYST TIL Å BLI
NATTEVANDRER?

Aina
Tlf. 90 87 85 27
nesodden.natteravn@
hotmail.no

Kontaktperson:
Finn Leiang,
tlf. 970 95 077
Støtt oss via Grasrotandelen!

NesoddenKunstforening
Kontaktpersoner:
Tlf. Solveig 988 85 096/Sølvi 905 48 571
styret@nesoddendans.com

NESODDEN GAMMALDANSFORENING
Trygve Thowsen,
T. 906 31 415,
tthowse@gmail.com
www.nesoddengammaldansforening.no

Galleri Vanntårnet

Kont: Trine
Malin Redvall
- Mauritz,
tlf. 936 58 114
post@nesoddenkunstforening.no
www.gallerivanntarnet.no
www.nesoddenkunstforening.no
HELVIK VEL
Kontakt Gaute Voigt-Hanssen
Tlf 91347461
gauvoigt@online.no

Ca 165m2 - eventuelt hele lokalet, ca 365m2
Vi er åpne for mange løsninger!
Pris pr.m2 er kr. 620,–

Hver mandag kl.12:00
i Tangenten.

Henvendelse:
Hans Erik Hansen 924 00 306, service@sverrestv.no
eller Roy A. Hansen 91 171 249, roy.hansen@gewa.no

Siste mandag i
måneden også
med quiz .
Nesodden Eldreråd

SMÅANNONSER
KIWANIS-LÅVEN ved Hagelundvn.
holder åpent for salg og
levering tirsdager kl. 10-12. Tar
imot alt SALGBART unntatt
hvitevarer, datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238.
______________________________
Ledig lagerplass! Privat og bedrift.
Korttids- og langtidslagring.
Dag Wetlesen, Gjøfjeld gård
Tlf 95 72 07 59 / 90 14 42 08.
______________________________

HELSE
VELVÆRE

Oppussing fra ”A” til ”Å”
Trenger du help? Maling av hus,
inne og ute, terasser - montering
og renovering, tømrer - alt arbeid
med tre. Vi er pålitelige, dyktige
og billige. Gode referanser.
Vi snakker engelsk - ring
Martin og Mike på tlf 96882740.
______________________________
Eldre dame søker hjelp til
seg selv og i huset noen timer
i uka. Tlf: 66913013
______________________________
Abel-Arkitekter
Små og store oppdrag
Konkurransedyktige priser.
Tlf: 40 21 34 98,
post@abelarkitekter.no

Trefelling. Gratis befaring.
Utstyr til klatring. Bortkjøring.
Langrind Eiendomsservice
Tlf: 95 45 49 47 - Forsikret.
______________________________ ___________________________
TRENGER DU HJELP I HUSET?
Vaskehjelp og Flyttevask
god referanse. Mob 96670619.
______________________________
VASKEHJELP vinduvask og
andre mindre jobber, ring
Maciek and Kasia 46569441
___________________________
Vlad flytting & renhold
Gratis befaring
Tel. 99868291 Vlad
______________________________

Besøk vårt låvesalg!
Lørdag 1. oktober
kl. 10.00–14.00
Hagelundvn. v/Nesodden kirke

Gjenbruk gir glede!

Kiwanis Club Nesodden

Fine Føtter
fotterapi

“...fordi livet
forandrer seg...”

Lyngåsveien 22 F, inng. Konglevn.
Tlf. 98 00 86 39
for timeavtale
www.finefotter.no

Verdensdagen for
psykisk helse
markeres på
Nesoddtangen gård
søndag 2. oktober
kl. 15-17

Aut. fotterap. Randi Løes Skogstad

Du finner oss
på Tangen Senter!
•
•
•
•
•

Microneedling
Syrepeel
Dyprens
Oksygenbehandling
Restylane/Juvederm
/Botox
• Fred Hamelten farger til
vipper og brynstyling
• Aromaterapi massasje
/Gravidmassasje

Trenger du noen
å snakke med?
PSYKOTERAPEUT NFP

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

Liv-Kathrine Nome
viser
“fossen i grenseland”
– Hasla på Blylaget –

På nett!!
Fom denne uka vil det være
mulig å laste ned våre utgaver:

Timebestilling: 90 10 79 62
Se vår facebookside:
www.soulbeautyclinic.no
Velkommen til
TANGEN SENTER 2. etg.

www.foreningsnytt.no
Vær tålmodige med oss hvis vi ikke
skulle være helt ferdige ...

Sexolog
Marina Manuela de Paoli
Sexologisenteret
Nordahl Bruns gate 22, Oslo
Telefon 916 26 463

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

Prøv en småannonse!!
3 linjer koster kun kr 75,–

Lyd ved
Sigmund Espedal
Møtet er åpnet for alle!

Inngang: kr. 100,–

Mental Helse Nesodden

Jeg gir råd om seksualitet
og seksuell helse
Som sexolog har jeg kunnskap om å møte
ulike sider av seksualiteten – og tar ansvar
for å kunne åpne opp for seksuelle tema.
Hos meg kan du føle deg trygg og jeg vil
gi deg en følelse av at det er naturlig å
snakke om seksualitet som tema.
Jeg har også mulighet til å møte deg/dere
på Nesodden.

www.marinamanuela.no

ARBEID UTFØRES

Fagerstrand Parkett
& Gulvsliping

FINSTAD BYGG- OG VEDLIKEHOLD
Tlf. 92 88 98 04

Sliping og behandling av alle
typer gulv. Gratis prisoverslag.
per-chrl@online.no
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01

Vi har knallpriser på

trefelling
hele året
be om et

GODT
TILBUD!

• Tilbygg • Påbygg • Rehabilitering • Takarbeid
• Terrasser • Dører • Vinduer
Vi designer logoer, lager menyer, annonser,
visittkort og plakater.

TOTALRENOVERING AV BAD
10 års garanti på nytt bad

Vi printer og kopierer, dekorerer bilen og
butikkvinduene dine.

Generelt vedlikehold av boligen din!

Vi forstørrer og rammer inn bildene dine
og mye mer ...
... og det er forresten også vi som utformer
Foreningsnytt og Signalen!

Velkommen til å
ta kontakt!

info@arnfinnpedersen.no
www.arnfinnpedersen.no

90 87 95 86

P R I VAT

VAKT

MESTEREN

En Ledig Hånd

arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

Fjellstrandvn. 1
Tlf. 22830202/lise-lotte@original.as www.original.as

25 års erfaring på Nesodden – Referanser oppgis

NESODDEN TORGHANDEL AS

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

HELLVIKTANGENS
VENNER
www.hellviktangen.com

Ønsker du å støtte
vårt humanitære arbeide
i lokalsamfunnet?
LIONS CLUB NESODDEN
Einar Endresen, tlf. 922 10 158

Tlf. 66 91 48 50,
66 96 03 08, 66 91 14 37
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FREMAD JANITSJAR
Tilknyttet Musikkens
studieforbund

Kontakt:
Odd Harald Aaberg 91 56 53 18
eller Laila Risting 90 63 68 11

Voksenkorps. Øvelse man. kl.1930-1922 på
Breidablikk Grendehus, Fagerstrand.

Kjellaug Myhre, tlf: 469 18 757
Informasjon om
humanistiske seremonier

nesoddenarbeiderparti@gmail.
Kontakt
com
Øyvind Solum
90 99 55 95
e-post:
nesodden@mdg.no,
www.mdg.no

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

FJELLSTRAND VEL
Kontaktperson Jan Kilemo,
tlf. 909 38 585.
Vi kan følges på web:
http://www.fjellstrand-vel.no og
facebook: Fjellstrand Vel

JAER UNGDOMSFORENING
Hasleveien, Eklund
Tlf. 66 91 70 26
Utleie 911 35 998
www.juf.no

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

Nesodden
Folkeopplysnin
HASLE RIDESENTER
Kurs aut. instruktør
Barneridning lør. 13-15
Tlf. 66 91 51 45
Mobil 90 60 71 85
U3A NESODDEN
Kontakt:
Trygve Nordby,
tlf 90 69 76 56
www.U3ANesodden.no
Aldri
tå
for sen
lære!

www.misjonskirken-nesodden.no

Nesodden Ballettskole

Vi tilbyr Jota
flere stilarter innen
Finn

NESODDEN
BRIDGEKLUBB
dans.
Årlige
elevforestillinger.
FAGLIG / POLITISK RÅDGIVER
Finn Leiang
Kontakt Mona Svenneby
tlf. 970 95 077
Tlf. 91 14 78 26
Youngstorget 2A, 5.etg.
www.nesoddenbk.com
nesoddenballettskole.com
Postboks 8743 Youngstorget
0028 OSLO
Direkte:
Mobil:

00 00 00 00
00 00 00 00

Mitt liv i prostitusjonens tjeneste.
Telefon: 00 00 00 00
Telefaks: 00 00 00 00

Overskriften er ikke ensbetydende med Liv i prostitusjonens
E-post: tjeneste.
finn.jota@dna.no
Vi kan berolige alle som skulle tro at Liv Jessen har en
karrierewww.dna.no
som prostituert
URL:
bak seg om at så ikke er tilfelle – men at tittelen på hennes foredrag om
prostitusjoni Norge kan feiltolkes, er det liten tvil om.
Etter å ha overvært foredraget hennes i Samfunnshuset 22. september, har jeg kapret
denne intenst meningsfulle og engasjerte dama til en samtale over en kopp kaffe i Tangenten.
Denne absolutt ikke-prostituerte ambassadøren for kvinner som av sosiale og økonomiske årsaker har
havnet i prostitusjonsmiljøet; et miljø øremerket å betjene testosteronboblende mannfolk.
Liv stirrer på meg gjennom tykke brilleglass; dog ikke tykkere enn at man aner humoristen bak glassene og
seriøsiteten. En humor som selv ikke 30 år blant talløse, ulykkelige skjebner har klart å ta knekken på.
Ildsjelen bak det såkalte Pro-Senteret i mer enn tre tiår.
Heller ikke en relativt ny pensjoniststatus har klart å sette en stopper for engasjementet:
Ca. 13% av alle norske menn over 18 år har på ett eller annet tidspunkt kjøpt seksuelle tjenester fra en
prostituert. Årsakene kan være mangfoldige og sammensatte – fra den gifte mannen som tyr til denne
løsningen på grunn av manglende respons fra sin partner; til den som lar seg opphisse av å gå til sengs med
en kvinne som har hatt et utall forskjellige menn. For enkelte kan det også være en måte å komme ut av den
daglige ensomheten på.
Hvor mange prostituerte har vi i Norge?

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

Ikke så lett å tallfeste eksakt, men vi regner med at det kan dreie seg om
mellom 2000 og 3000, hvorav de fleste betjener det såkalte innemarkedet.
Gatemarkedet betjenes av ca. en tredjedel. Dette markedet er det stort sett
østeuropeisk, norske og afrikanske kvinner som står for, mens innemarkedet
i stor grad blir opprettholdt av norske, thailandske og østeuropeiske kvinner.

Etablert 1950
Utgiver av Foreningsnyt

Nesodden
Folkeopplysningsråd
Etablert 1950
Utgiver av Foreningsnytt

Annonsefrist:
Fredag kl. 12.00
én uke før utgivelse
Foreningsnytt informerer,
meddeler og annonserer til
alle husstander på Nesodden.
PRISER (EKS.MVA):
Pris per spalte-mm i høyde
(sort+farger)
Forside, kr. 12,–
innsider, kr. 9,–
bakside kr. 11,–
Gang antall spalter med
høyden for å finne totalprisen
på annonsen.
Småannonser:
Kun tekst i sort, én spalte:
1–3 linjer kr. 60,+ kr. 20,- pr ekstra linje.
Send ønsket tekst med
navn, adresse og
telefonnummer til:
post@foreningsnytt.no
Faktura sendes kun per
e-post til avsender.
Spaltebredder:
1 = 43 mm,
2 = 89 mm,
3 = 135 mm
4 = 181 mm,
5 = 227 mm
Rabatter for bestilling av
flere innrykk i samme år,
men som ikke behøver å
komme etter hverandre.
Gjelder alle typer annonser.
10-19 innrykk = 10%
20 eller fler = 20%.

Man skal vel heller ikke se bort ifra at det finnes tilbydere som mer
sporadisk tjener til livets opphold gjennom prostitusjon. Man leser jo fra tid
til annen om studiner som finansierer studiene sine gjennom å selge seg.
Liv nikker – problemstillingen er ikke fremmed for henne.

Mange innrykk av
småannonser gir ikke
rabatt på de andre
annonsene, kun de små.

Og selv om det er mye nød og elendighet blant de som selger, finnes det
også de som tar et mer bevisst,kvalifisert valg om å selge seksuelle
tjenester, og er fornøyd med det.

Redaktør: Tor Fagerland
redaktor@foreningsnytt.no

I 2009 innførte Norge det såkalte sexkjøpsforbudet, noe jeg var sterkt kristisk til og advarte mot. Mitt
hovedargument var at hvis vi ville hjelpe de som solgte som alle politikere sa de ville, var det helt andre tiltak
som måtte til, ikke ytterligere kriminalisering av markedet. Selv om loven var ment å ramme kjøperne, var det
naivt å tro at ikke selgerne ble med I dragsuget. Naturligvis skjedde det, selvom sexsalg ikke er forbudt.
Noen hevder at loven har fungert fordi markedet har blitt mindre. Det kan godt være, men kvinnene har jo
ikke fått mer penger mellom hendene, de er bare flyttet til andre markeder. Mange frister en evig runddans I
Europa, jaget fra sted til sted.
Å ha bidratt til dette, er vel ikke mye å være stolt av?
For egen del skal vel intervjueren innrømme å ha forvillet seg inn på Reperbahn I Hamburg i en svært ung og
viril livsfase. En snodig opplevelse som aldri har fristet til gjentagelse, men som jeg aldri har glemt. Som man
vet er kjøp av sex legalt over store deler av verden, og man kan vel spørre seg om hvilken modell som er å
foretrekke. Den organiserte og lovlige, eller den ulovlige og skjulte.
På mange måter er vel den norske modellen ute av kontroll, ikke minst helsemessig.
En sak er imidlertid klar - så lenge det finnes menn og kvinner på kloden kommer denne aktiviteten til å
fortsette, åpenlyst eller i skjul.
TF

Annonser og fakturaer:
post@foreningsnytt.no
tlf 22 83 02 02
66 91 44 08
92 21 00 65
Distribusjon:
sturla.siger@ifollo.no
Grafisk utforming:
Original as
tlf. 22 83 02 02
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STYRET I
NESODDEN
VELFORBUND
2016-2017:
LEDER:
Trond Erik Bergersen
Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no
Hellvik Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no
tlf. 93487753
Solbakken Vel
Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com
tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095
Hellvikskog vel
Harald Opsand
hopsand@online.no
tlf. 98679818
Blylaget vel
Torunn Stangeland
ts007@online.no
Tlf: 92200231
Bomansvik Vel
SEKRETÆRIAT:
Nesodden Velforbund
Postboks 119
1457 FAGERSTRAND
kontakt@
nesoddenvelforbund.no
www.nesoddenvelforbund.no

Nesodden
Velforbund
80 år!

Få med deg denne re-utgivelsen av velavisen!
Du finner oss også som nettavis på fellesveletsavis.no
Nesodden Velforbund ønsker å blåse liv i
Fellesvelets Avis på papir igjen. Responsen på nettavisen var litt laber, og vi
opplevde at vi mistet litt kontakten med
våre medlems-vel.
Utfordringene med en papiravis er ofte
kostnader og vi har derfor inngått en
avtale om å gjøre dette som en del av
Foreningsnytt med noen korte innlegg
fra oss i styret, eller andre som har noe
på hjertet. Vi håper at medlemmer og beboere på Nesodden setter pris på dette.
Artiklene her vil også ligge på nettavisen
vår og på Facebook.
Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og
kommenter dersom du har synspunkter!

Leder i Nesodden Velforbund,
Trond Erik Bergersen
Foto: Mathilde Nicoline Bergersen

Ledermøter i Nesodden Velforbund:
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 velforbundets
deltagelse på de enkelte vels styremøter.
NVF opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker.
Hvordan skal vi vite hvor aktuell saken er for velene våre?
Hva om vi brukte tid sammen på å finne fellestrekkene?
Vi ser for oss at alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF) kan møte et par ganger i året
for å snakke sammen om hva man er fornøyd med, hva av saker som aktivt må jobbes med og hva som
kan forbedres. 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. Med et tettere samarbeid
mellom velene og Nesodden Velforbund vil det også resultere i at vi kan stå sterkere sammen i
kommunikasjonen med kommunen.
Vi i styret kaller derfor inn til et møte med alle ledere for velene på Nesodden,

onsdag 19. oktober kl. 18.15 – 20.15 på Tangenten.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

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

Sagafest på Bomansvik
Tekst: Torunn Stangeland
Foto: Per Hopsø

- Nesodden Velforbund

Tradisjonen tro arrangerte Bomansvik Vel, Sagafest første
lørdagen i august. Det var mange aktiviteter for barn og
voksne; ballkast på boks, pilkast, luftgeværskyting for de
voksne, ballongdans for barna, tombola, åresalg og utlodning. Allsang ble ledet av lokale trubadurer fra scenen. Det
var salg av kaffe og vafler. Grillene ble tent kl 18, og mellom 50 og 70 store og små koste seg sammen denne varme
augustkvelden.
Ballkast på blink og boks var også populært!

Allsang fra scenen ledet av lokale trubadurer.

Det regnet under dugnaden lørdag formiddag, men en dyktig
dugnadsgjeng fikk alt på plass!

Kaffe, vafler og en prat!
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Det er ikke så mange som har tombola lenger, og det var
veldig populært!

Grillene ble tent kl 18. Fint å treffes til aktivitet og måltid en
sensommerkveld!

Blylagets historie i korte trekk.
Av Harald Opsand
Foto: Lars Grimsgaard
Mange av velene på Nesodden ble stiftet i årene etter det
forrige århundreskiftet. Dette blir gjerne behørig feiret
med forskjellige arrangementer. I år var det Blylaget vel
som fylte 100 år.

Nesodden kirke er i fra 1180 og kirkevei ifra Haslum og til
kirken er vel noe yngre. Dette finnes på kart fra ca. 1800
(ridevei/kløv). Fra 1666 – 1700 ble Blylaget nevnt i dokumenter. I nyere tid så antar man at den første bosetning i
Blylaget ca. 1661.
De gårdene som hadde mest betydning for Blylaget er Nedre
Grøstad, Nordre Krange, Mellom Hasle (Nesodden) og Haslum (Frogn). De første husene i Blylagområdet er Haslum,
Blylaget, Blylaget sør og nord, Grøstadbråten (1788). Ellers
så er det gamlebygget på Nord Krange og Brenningen. Gårdene har videre blitt oppdelt gjennom generasjonene.
Hva navnet Blylaget kommer fra diskuteres det ennå; Bløilaget, Brølaget, Blæja, Blølauget etc; navnet kan ha kommet
fra undervannsbløye eller fra blogging (tappe blod av fisk)
Det er flere som har skrevet om Blylaget og Nesoddens

Blylaget Velhus.

Mer om jubileet i neste utgave
av velavisen!

historie, bland annet H. Berner, Karl J. Bjerklund, Harald
Lorentzen, Stein Turtumøygard; her kan man finne mange
historier og nedtegninger som har vert gjort gjennom århundrene.
Eksempelvis:
Stedet Blylaget var gjestgiveri, fiskeplass og overfart til
Oppegård. I 1809 var besetningen: 1 hest, 2 kuer, 1 gris, 1
sau og en Seilbåt med tilbehør.
Ingeborg Spurkeland med mann drev isforretning før 1882.
Krystalldammen antas bygd i tiden 1865 – 1873 som is og
krepsedam, siden også ørret. Blylagdammen ble bygd ca.
1878 – 1880.
Carl Frølich var de første med telefon i Nesodden Telefonselskap. I 1902 var det 33 abonnenter hvorav 7 fra Blylaget.
Bøndene sendte melk med båtene. Den nye Blylagveien
1877 – 1881. Tidligere kjerreveier var til Grøstad-gårdene:
Korketrekkeren, Karl Pedersens vei og opp Grøstadkleiva.
Bygningen Slottet kom i fra Trondheimsveien 2 på en flåte
og til Blylaget i 1901.

- Nesodden Velforbund

Blylaget er en gammel plass. Det er funnet skålgroper på
Øvre Grøstad. Det er funnet Steinøks på Nordre Krange og
Haslum område. 100 meter syd for Blylagdammen er det
funnet en boplass nedtegnet for ca. 5000 år siden, også med
tilknytning til Landbruk. Alle gårdene ved Hasleveien/Krangeveien og Fundingrudveien er minst 1000 år gamle. Enkelte hele 4000 år gamle.

Vi gratulerer
Blylaget Vel som feirer
100-års jubileum i år!

Første faste skole på Nesodden var Jaer skole fra 1830.
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Brøyting og veilys
Tekst: Trond Erik Bergersen
Foto: Grethe Marie Belboe
Nesodden Velforbund er i dialog med
kommunen gjennom en arbeidsgruppe
for veilys med formål å legge til rette
for at veilagene skal kunne overta drift
og vedlikehold av veilys i private veier.
Vi har vært i et par møter. Vel og veilag
oppfordres til å kontakte Velforbundet
om de har kommentarer.

- Nesodden Velforbund

Velforbundets hovedmål er at kommunen fortsetter drift og vedlikehold av
veilys i hele kommunen, likt for alle
uansett hvor du bor. Uansett mener velforbundet det er noen forutsetninger for
at private veilag kan overta eierskap og
ansvar for veilysanlegg.
Nesodden Velforbund har fremdeles
noen spørsmål vi ønsker svar på, for
eksempel mener vi at avtalen som ble
inngått ved salg ev e-verket vil belyse
eierforhold og vedlikeholdsansvar.
Nesodden Velforbund jobber for at en
del forhold må være på plass før eierskap for veilysanlegg eventuelt kan
overføres til veilagene. Dersom vel og
veilag har stått som eier i alle år, har de
ikke vært klar over dette. Vedlikeholdet har alltid vært gjennomført i kom-

munens regi. Det er derfor rimelig at
etterslep av vedlikehold gjennomføres
før eventuell overføring til veilagene.
Det komplette anlegget som det er meningen at veilagene skal overtas ansvar
for, dvs. stolper (som ikke eies av nettleverandør), ledninger og lysarmatur,
må være av en kvalitet som gir lang forventet levetid. Armaturer må ha LEDlys eller være klargjort for dette, dvs. at
ved neste pæreskift kan monteres ledpærer. Måler for strømforbruk må være
montert og satt i drift. Vi mener det er
rimelig at dette uansett er på plass før
en overtakelse kan være aktuelt.

veier. «Lilla» private veier er et begrep
fra Hovedplan for vei og omfatter veier
som er regulert til offentlig vei, men
foreløpig ikke er tilfredsstillende opparbeidet for å bli overdratt til kommunal vei. Nesodden Velforbund mener
fremdeles at all brøyting burde vært lik
for alle innbyggere, dvs. at kommunen
står for brøyting av alle veier. Vi venter i spenning på resultatet av anbudsrunden.

Nesodden Velforbund kan ikke pålegge
veilag å følge avtaler som er inngått
mellom velforbundet og kommunen,
men vil anbefale dette ovenfor vel og
veilag. Hvis en avtale er nødvendig, må
denne inngås mellom kommunen og de
enkelte veilag.
Brøyting er allerede overført til veilagene. Den ordningen som har vært de
siste to årene ikke har vært tilfredsstillende fra kommunens side. En ny anbudsrunde er forventet å endre dette
for å få en enklere praksis til en lavere
kostnad. Rådmannen foreslår at anskaffelsen skal gjelde kommunale veier og
plasser samt opsjon på «lilla» private

OBS
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Gjennom medlemsskap i Nesodden Velforbund (NVF) har
du også automatisk medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). VFO er en demokratisk og landsomfattende
paraplyorganisasjon for velforeninger og andre nærområde-foreninger i Norge. VFO er et talerør for velarbeidet
og byr på mange relevante fordeler for deres medlemmer.
Medlemsfordeler:
• Forsikringsordninger*
• Juridisk veiledning og råd
• MVA refusjon
• Rabattordninger
• Faglig råd og veiledning
• Velposten
• Kurs og konferanser
• Egne nettsider
• StyreWeb
Finn ut og les om VFO på deres egen nettside:
www.velnett.no eller på Facebook.
* Ansvars-og ulykkesforsikring i forbindelse med dugnadsarbeid i regi av velene - se også egen informasjon om tema
på www.velnet.no.

HUSK

STRØSAND:
Åh jada! - det kommer garantert snø og is i år også...
NVF organiserer fellesbestilling!
Bestillingsfrist: 15. oktober for levering til kommende
vinter. Bestillingen sendes til:
Terje Larsen i styret, 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.
HUSK Å SEND OSS SISTE OPPDATERINGER
OM VELET DITT!
Har velet skiftet styre? Ny adresse, telefonnummer,
e-mailadresse, eller har dere opprettet en ny webside?
Det er viktig at vi i Velforbundet får disse oppdateringene!
Så send oss informasjonen, så vi får oppdatert våre lister og
lagt ut linker på nettsiden vår.
Send oppdateringene på mail til:
kontakt@nesoddenvelforbund.no

