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BUNAD

REISEPLANER?

Søm • Reparasjon • Omsøm

Behov for vaksiner?

Tlf. 93 06 39 32

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

Bjørnemyr Legekontor

KIROPRAKTOR
Reidunn Selsjord MNKF
Tlf 66 96 18 28 /
41 40 97 05
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Dette nummeret har

• Boder • Hagemøbler • Lekeplassutstyr
FRI FRAKT TIL NESODDEN (på lagervarer)

fra

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

Nesodden Velforbund

Friske ansatte lønner seg!

Brønn- og
energiboring

Vi tilbyr bedriftshelsetjeneste for din virksomhet.
Vi har kontordager på Nesodden.
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Epost: kontakt@legevaktvest.no

på baksiden

Sagstuen Auto A/S
•
•

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

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

VED TIL SALGS

ADVOKAT SVEIN THALBERG

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

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

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

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no
Gode matopplevelser!

Bestilling mottas på tlf:

66918048/95820102/
90879586 mellom
08.00 - 10.00 og
20.00 - 22.00

NESODDEN TORGHANDEL

Nye

Elektropartner AS
DIREKTEALARM TILKNYTTET BRANNVESENET
Gratis befaring – 947 89 689 / post@sikring24.no

ADVOKAT HARALD RØER
tilbyr juridisk hjelp og rådgivning.
Gratis og uforpliktende konsultasjon.
Ta kontakt på mobil: 900 44 080 eller
e-post: adv@haraldroer.no

Trenger du noen
å snakke med?
PSYKOTERAPEUT NFP

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

Tannlege Balwinder Kaur

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66 91 12 48

Alt du trenger - på ett sted

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

Alt i rørleggerarbeid

Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og
dekkhotell. Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen
grundig. Vi har konkurransedyktige priser og strekker oss langt
for at du skal få best mulig service!
Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand.
Vi holder åpent man–fre, 08.00–17.00. Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com

TØRR
VED
småsekk - 60 liter
og
storsekk - 1000 liter
GJØFJELD GÅRD
Dag Wetlesen

tlf 90 14 42 08

Onsdag 17. oktober

LAG/FORENINGER
PARTIER

Gjøfjell kirke kl 19.30
Kveldsgudstjeneste
Utleie av menighetshusene:
Gjøfjell (Killingmo, 93032370)
Nesodden (Tronvik, 92051089)
Skoklefall (Wehmer, 91734369)

www.nesodden.kirken.no

AKTIVITETER

post@nesodden.frivilligsentral.no
www.nesodden.frivilligsentral.no

Nesodden Frivilligsentral
bryr seg om utenforskap!
Årets TV-aksjonsmottaker er
Kirkens Bymisjon. Sammen med
kommunen, setter vi fokus på temaet
«mindre alene sammen»
helgen 13. og 14. oktober.
«Suppe på torget»
Lørdag 13. oktober kl. 12-15 - Tangen Torg
Minikonferansen
«Mindre alene sammen»
Søndag 14. oktober kl. 14-17 - Tangenten
PROGRAM FOR MINIKONFERANSEN:
Velkommen
Om årets aksjon og Kirkens Bymisjon v/Henning Høiner
«Samtale på scenen» om utenforskap v/Julie Winge og
Ann Helen Nyhus, ledet av Truls Wickholm
Suppepause

Onsdag 10. oktober
Kl. 10.00 - 17.00: Inger-Berit Braathen (1929 - 2018)
Utstilling i NesoddHuset tom onsdag 31. oktober
Kl. 12.00 - 13.00: Vær raus! Verdensdagen for
psykisk helse Nesodden bibliotek
Kl. 12.30 - 13.30: Gratis yoga under Verdensdagen
for Psykisk Helse Flyt Studio, Tangen Senter
Kl. 12.00 - 16.00: Jonas Bendisken - utstilling og
fotografi Nesoddparken tom 14. oktober
Kl. 17.00 - 20.00: Programmering for web
Nesodden Frivilligsentral, Tangen Senter, 3. etg
Kl. 19.00 - 21.00: Filosofitreff Nesodden bibliotek
Kl. 19.30 - 20.30: Sanger på vei - den engelske
landsbygda møter de svenske skogene
Cantorissimo, Prestekjærveien 13
Torsdag 11. oktober
Kl. 18.00 - 20.30: Menn & Mat Ekelund
Kl. 19.15 - 21.15: En ny kald krig? Nesodden bibliotek
Kl. 19.00 - 21.00: Internasjonal folkedans
Bjørnemy skole, lille gymsal
Fredag 12. oktober
Kl. 10.30 - 11.00: Eventyrstund med Anja Dører
Barneavdelingen på Nesodden bibliotek
Lørdag 13. oktober
Kl. 12.00: Småtassfilm Auditoriet, Tangenten
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Ekelund Seniorsenter

6+(6'6FNNG

Medmennesker arrangerer konserten
«ALPHONSINE DRAR TIL KONGO"

Møteplassen for pensjonister og
trygdede i alderen 55+

13. oktober klokken 18.00

NesoddenKunstforening

Galleri Vanntårnet

Kont: Trine
Malin Redvall
- Mauritz,
tlf. 936 58 114
post@nesoddenkunstforening.no
www.gallerivanntarnet.no
www.nesoddenkunstforening.no

Follo lokallag, Nesodden krets

KONTAKT: follo@human.no

Nesodden

Sammen for et sterkt lokalt næringsliv!
www.nesoddenvekst.no
post@nesoddenvekst.no
Styreleder Torgeir Koteng: 909 90 300

mob. 47 31 70 33
liseelfstrand@gmail.com

Ekelund
nesodden@rotary.no

Kontakt:
Efthimios Karantonis
Tlf: 458 82 276
Epost: efthimioskarantonis@gmail.com
www.nesodden.roedt.no

Seile?
Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no
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NESODDEN
SYKKELKLUBB
Leder:
6+(6'6FNNG
Thomas Henriksen
Tlf. 92 43 32 32
www.nesoddensykkel.no

NESODDEN
VELFORBUND

S

Speidergruppen
1. Nesodden/Jaer
Kontakt: Troppsleder Frode Paulsen

97 41 13 77
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- hjelper hjemløse katter.
Kontakt Kari Rolland:
997 227 56

O

SOSIALISTISK
VENSTREPARTI
Ønsker du informasjon?
Vil du bli medlem?
Kontakt: Arne Maus,
tlf. 66 91 25 49

For nærmere info se
www.nesoddentennis.no
eller send e-post til:
post@nesoddentennis.no
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NESODDKATTEN

NESODDEN
SANGKOR
øver hver onsdag kl 19.00
på Tangenten.
Mer info på
www.nesodden.sangkor.no

EN

På Breidablikk:
Sterk og stødig
Bingo
Lunsj
Foredrag/konserter

NESODDEN NÆRINGSRÅD

Røde Kors

kontakt@nesoddenvelforbund.no
www.nesoddenvelforbund.no

På Tangenten:
Medisinsk yoga

NESODDEN
JUDOKLUBB
trener i Munkestien
Dojo Skoklefald
Kontaktperson:
Wibecke Jøsang, tlf 918 02 993

www.rodekors.no/nesodden
leder@nesoddenrodekors.no
leder.hjelpekorps@nesoddenrodekors.no - tlf 90873073
leder.omsorg@nesoddenrodekors.no - tlf 99465001

Trond Erik Bergersen
Mobil: 90737950

• Male og tegnegruppe
• Treningsgruppe • Chi-gong
• Gubbekjelleren • Bridge
• Lunsjservering • Bingo
• Boccia • Menn og mat
• Medisinsk yoga
• Innsats for andre
• Konserter/foredrag mm.

www.nesoddenjazzklubb.no

www.sandvang.no

Kontaktperson/Leder:

VÅRE AKTIVITETER:
På huset:

nesodden
jazzklubb

Utleie av selskapslokaler

N

Søndag 14. oktober
Kl. 12.00: Nesodden på langs
Kl. 14.15 - 15.00: Barnekonsert: spor av dråper,
og røde nebb Tangenten
Kl. 16.00 - 16.30: Barn: Eventyrfortelling med
harpespill Hellviktangen
Kl. 19.00 - 21.00: Fortellerkaféen De Fire Årstider
Hellviktangen

Miniatyrskyting tirsdager kl.19.00 på Tyristua

I

Gratis og åpent for alle!

Hva skjer på Nesodden?

SE

Psykisk helse på Nesodden v/Stig Evensen
Ressurscafeen v/Camilla Schaanning
Frivilligsentralen v/Hege Emilsen

NESODDEN JEGER
OG FISKERFORENING
Kari Hovind
Tlf. 90 91 44 47
kahovind@online.no

Skjer’a?

Nesodden Frivilligsentral,
tlf: 48 45 48 48

nesodden.husflidslag@gmail.com
Postadresse: Nesodden Husflidslag,
Pb 76, 1451 Nesoddtangen.

G

Skoklefall kirke kl 11.00
Gudstjeneste

IN

Søndag 14. oktober

N

DEN NORSKE
KIRKE

Postboks 195
1451 Nesoddtangen
Tlf. 900 35 699
post@nesoddtunetsvenner.no
Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895
www.nordrenesoddenskolekorps

Gro Ladegård, Blåbærstien 28B
1450 NT - Tlf. 92 40 84 41
Epost: gro.ladegard@kristiania.no

Nesodden Idrettsforening
BERGER IDRETTSPARK

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

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

Velkommen!
Hilda Magnussensvei 1

Sted: Eklund, Hasleveien 77
Billetter: 275 kr. Pensjonister: 250 kr.

Aktivitetstilbud alle hverdager
Kontakt oss på:
Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 –
hverdager kl 16-20

Gir råd og info om dine rettigheter
innen helse, omsorg, sosiale
tjenester, skole/barnehage, arbeidsliv.

SKOKLEFALL MENIGHET
Kapellveien 3
1450 Nesoddtangen

ARBEID UTFØRES
• NYBYGG

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

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

•• TILBYGG
TILBYGG
• PÅBYGG
• PÅBYGG
• TAKSTMANN
• REHABILITERING
• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
• TAKARBEIDER
•• VINDUER
VINDUER

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

• DØRER

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

• VÅTROM
VÅTROM

Malerfirma

Jeppsson Transport og Graving
– ALT INNEN GRAVEARBEID –

• Inn- og utvendig malerarbeider
• Utvendig vask av hus
Tlf. 99 37 39 99 – www.samcom.no – post@samcom.no

TELEFON 921 26 571

Wenches Systue

jepptransport@gmail.com
ORG.NR.: 920 503 764

SAMCOM AS

Tar også omsøm av bunad
Henv. tlf. 66 91 85 78
Håkonkastet 7B

Til våre lesere og
Vipps 136376
Til våre lesere og
Vipps 136376
annonsører
annonsører
Velg BETAL

GRATIS BEFARING - HYGGELIGE PRISER

Velg BETAL

De som

(ikke VIPPS

EN VENN)
(ikke VIPPS

ønsker å
De som
beløp
beholde og støtte
EN Alle
VENN)
mottas med takk
Foreningsnytt kan nå
ønsker å
og husk at overskuddet
benytte enten Vipps eller
kommer
folket
tilgode!
Alle
beløp
vanlig
givergiro:
05304268389
beholde og støtte
mottas med takk
Foreningsnytt kan nå
og husk at overskuddet
benytte enten Vipps eller
kommer folket tilgode!
vanlig givergiro: 05304268389

136376

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

SMÅANNONSER

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

TØMRERMESTER KRISTIANSEN AS

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

Velkommen til

MINIGALLERI

Her kan du kjøpe bilder rett
fra veggen eller få ditt eget
på aluminium, lerret eller i
glass og ramme.
Finn fram ditt yndlingsbilde
og få det på veggen!
Glansbilde Minigalleri - en avdeling av
Original as • grafisk design & produksjon
Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand
Tlf 92 21 00 65 - lise-lotte@original as
Tre munker på aluminium i 30x30cm med opphengsramme, kr. 1900,–

Følg oss
på
Facebook

KIWANIS-LÅVEN, 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
T. 95 72 07 59/90 14 42 08
___________________________

PMG Transport hjelper deg
med de fleste transportoppdrag med stor varebil til
avtalt tid og pris på
tlf: 46 90 46 15
(ettermiddag/kveld & helg)
___________________________

Lagerboder til leie,
9,5 m2, innendørs, iso,
Trenger du hjelp til Trefeling,
frostfritt, tørt, tlf 95218897
___________________________ Hageservice, Oppussing, Snekring, og andre ting på eiendommen din, ta kontakt med:
HERBALIFE - Ta kontakt hvis
Grabo Bygg- og Hage Service
du ønsker produkter.
Garasjeplass på Nesodden
Christine Tellefsen 92843650 Tlf: 41 69 95 61 eller
ønskes leid på helårsbasis.
___________________________ byggoghageservice@epost.no
Kan gjerne dele med noen.
Gratis Befaring!
Snekker & Murservice.
Ta kontakt snarest, så blir vi
___________________________
Ekspert på mur- og betongsikkert enige om en pris!
T. 66 91 07 57/ 91 55 69 64 arbeid. Gode priser og mange
Mattehjelp - 1.-10. trinn,
__________________________ fine referanser.
1P og 2P. Erfaren mattelærer.
Mob: 96 88 26 94, Kristoffer.
Tel: 91997730
Ta kontakt for en uforpliktende
FLYTTEBYRÅ
___________________________
befaring og pristilbud.
Gratis befaring!
___________________________
Telefon: 99 89 94 43
___________________________ VED. Tørr ved til salgs.
Snekker/Tømmer med 30 års
erfaring ledig til oppdrag.
Tlf. 45 85 21 97
___________________________

Alle slag i storsekk, bjørk også
i 60 l småsekk.
Tilkjøring/henting.
Gjøfjeld gård, tlf 957 20 759
___________________________

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

Prøv en småannonse! Det koster kun kr. 75,– for 3 linjer og deretter kr. 25,– pr. ekstra linje.
Du kan ha så mange linjer du ønsker!

F
O De uskyldige ofrene
K Det er alltid de svakeste som lider mest når krigstrommene skaper
U angst og smerte.
som bor i et land som ikke har vært underlagt et terrorregime på
S Visnart
75 år, har det privilegium å kunne betrakte krig og vold fra godstolen
NR

31

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

UKE 41
2018

mens tusener på tusener av våre medmennesker lider.
Ikke minst de mest sårbare – barna.
I Kongo, eller Den Demokratiske Republikken Kongo, som landet også kalles,
hvor kriger og konflikter nærmest er normalsituasjonen, finnes tusener av barn
som mangler foreldre. Enten er de døde, eller av forskjellige årsaker ikke i
stand til å ta vare på sine barn. Et usselt liv på gaten blir ofte resultatet.
Mange er unnfanget gjennom voldtekter, og disse er blant de som ingen tar
ansvar for. Uten beskyttelse tyr de ofte til kriminalitet, narkotika og / eller
prostitusjon, for å overleve.
Godt er det derfor at det finnes noen som vil hjelpe!
Kongolesiske Alfosine Nikosi Sifa er en av dem - ikke bosatt i Kongo, men i
Munkefaret på Nesodden!
Norsk statsborger siden 2011 og ansatt i ytterst fredelige Solsikken barnehage, hvor kontrasten mellom trygge, norske barn og kongolesiske
gatebarn blir anskueliggjort for henne hver eneste dag.
For egne midler har hun kjøpt en tomt i Lubumbashi, Kongos nest største by,
hvor hun nå er i ferd med å ferdigstille et senter for gatebarn, med husrom,
trygghet og utviklingsmuligheter for 10 jenter og 10 gutter.
En dråpe i havet kan man kanskje si, men det er jo faktisk dråper som har
skapt havet ..
Lørdag 13. oktober holdes
det en meningsfull konsert
på Eklund i Hasleveien,
hvor overskuddet går til
ferdigstillelse av Alfosines
gatebarnsenter. Alle de
medvirkende opptrer gratis
og Eklund disponeres på
samme vilkår.
Organisasjonen
MEDMENNESKER har det
organisatoriske ansvaret
for prosjektet. Initiativtaker
er Petter Richter.
Vi viser til egen annonse
annet sted i denne utgaven
av Foreningsnytt.
En fin måte å kunne støtte
de svakeste av oss på.
Møt opp i hopetall!
Tor Fagerland,
redaktør

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
(nasjonalt legevaktnummer)
Giftinformasjon 22 59 13 00
Kommuneoverlegen 66 96 43 00
Viltpåkjørsel 02800
Krise- og incestsenteret i Follo
64 97 23 00
Alarmtelefonen for barn og
unge 116 111
Barnevernvakten
917 19 615
Rødekors – barn og unge
800 33 321
Overgrepsmottak 23 48 70 90
eller 22 03 22 93
(Oslo Legevakt- seksuelt
overgrep eller voldtekt)
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helse 116 123
Tannlegevakten 22 67 30 00
(Schweigaardsgate 6, Oslo)
Alternativ til Vold Follo
453 95 343
Veterinærvakt Follo
24-timers vakttelefon
64 94 00 40
Hjertestartere:
Alværn ungdomsskole
Bakkeløkka flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000
Berger Idrettspark
Bergerhallen
Bjørnemyr flerbrukshall
FIF-huset Fagerstrand
Myklerud skole, Nesoddhallen
Nesodden judoklubb
Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)
Nesoddtunet sykehjem
Steilene
Fjellstrand grendehus
Nesoddtangen gård
Samfunnshuset
Ekelund seniorsenter
KIWI Flaskebekk
Vardenbakken 97
Follo Taxi 064 85

Her bygges sten på sten ...

Nesodden kommune
66 96 43 00
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www.nesoddenvelforbund.no

Vi gratulerer Fagerstrand Vel med 100 års jubileum!

LEDER:
Trond Erik Bergersen
Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no
Hellvik Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com
Tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Terje Larsen
terlar@live.no
Tlf. 92630095
Hellvikskog vel

Foto: Fagerstrand Vel

1. august i år, fylte Fagerstrand Vel 100 år! Les mer om velet på side 2!

Nesoddmarkedet:

Harald Opsand
hopsand@online.no
Tlf. 98679818
Blylaget vel
Torunn Stangeland
ts007@online.no
Tlf: 92200231
Bomansvik Vel
Hanne Ree-Lindstad
Hanne.Ree-Lindstad@
fd.dep.no
Tlf: 99700343
Berger Vel
Kjersti Beck Skogseid
kjerstibeck@gmail.com
Tlf: 92620734
Ellingstadåsen Vel
Magnus Lorvik
magnus@morlock.nu
Tlf: 48883888
Alværn vel

www.nesoddmarkedet.no
Etter 2 vellykkede bruktmarkeder i Popup-parken
ved Tangenten i august og september i år, ble Nesoddmarkedet dratt igang av frivillige krefter. Her
bidrar alle som deltar, til å holde markedet i gang
og det koster ingenting å stå der. Tanken og idealismen bak markedet er at alle skal være velkomne og
profilen er gjenbruk, ”down to earth” og mangfold.
Markedet er i utgangspunktet et ikke-kommersielt bruktmarked, så her kan du finne mye rart og
spennende som vi Nesoddinger har funnet frem fra
glemte skap, loft og garasjer.
I tillegg finnes det også en hel haug av folk som
driver med mye rart og som lager spennende ting
her på Nesodden, og de inviteres også til å delta på
markedet vårt.
Vi ønsker å vise frem mangfoldet vi har her på
Nesodden og førstkommende lørdag, den 13. okt.

kl. 10-15 er det duket for vår første markedsdag
som Nesoddmarkedet, og denne gangen har vi
Halloween-tema!
Har man lyst til å stille opp med bod, kan man
melde seg til diskusjonsgruppa vår på Facebook og
melde seg på markedet der.
Vi har også vært så heldige å få regien av Nesodden
kommunes tradisjonsrike julemarked på Tangen
den 1. des. Her blir det stemningsfullt julemarked,
samt julegrantenning og julenisse med godteposer.
Alle fra fjern og nær, som er interessert i å se hva Nesodden har å by på, er velkommen til markedet vårt!
Vi håper mange kommer og besøker oss!

UTGIVER: Nesodden Velforbund, Postboks 119, 1457 FAGERSTRAND, kontakt@nesoddenvelforbund.no, www.nesoddenvelforbund.no

Fagerstrand vel - 100 år!
Tekst: Ståle Smith

Foto: Fagerstrand Vel

Fagerstrand Vel er 100
år i år. I den forbindelse
hadde vi i Fagerstrand Vel
et samarbeide med Fagerstranddagene, for å feire
oss selv.

- Nesodden Velforbund

Fagerstrand Vel fikk et årsmøtevedtak
på å kunne representere hele Fagerstrand, da Fagerstrand Myklerud Vel
har ytret et ønske om å avvikle.
Velet har gjort betydelige oppgraderinger av stranden de siste årene. Ved
å leie den delen som Cirlce K eier, til
en krone i året, har vi med god hjelp
fra Nesodden kommune og det lokale næringslivet fått løftet området.
Volleyballbane, gressplener er bedre
tilrettelagt for rullestolbrukere.
Resten av stranden eier Fagerstrand
Vel. Sponsorene med Christian Bjørnstad i spissen, har bistått til de grader.
En lang rekke bedrifter har også bidratt
med parasoller til stranden.
Uten drahjelpen, hadde vi aldri vært
der vi er i dag.
I tilegg til dette, har Velet fått 100 000
kr i støtte av sparebankstiftelsen, og en

solid sum penger av familien Rosendahl på 83 000 kr. Dette er brukt til Wibit oppblåsbare leker i solid tysk kvalitet. Dette er en umiddelbar suksess, og
vi ser nå folk kommer fra Drøbak og
andre steder på Nesodden for å benytte
seg av lekene. Vi har også fått sponset
redningsvester av det lokale firmaet
Altbygg, som badende kan låne til bruk
på stranden.
Vi har også fått på plass crowdfunding
til vedlikehold og innkjøp av nye leker.
Givergleden har vært enorm, i fra næringsliv og private. Vanvittig moro å
gjøre ting når det blir så godt mottatt.
Vi har til nå fått ca 15000 kroner.
Jeg må gi honør til styret i Fagerstand
Vel, som har gitt så til de grader gass
for felleskapet. Jeg har virkelig ikke
tall på hvor mange hundre timer disse
gutta har bak seg av dugnadsarbeide!
Det neste på gang, er å få ned mye av
området som er fullstendig gjengrodd.
Igjen få frem svalberg og lage grønne
lunger nedover mot det som tidligere
ble omtalt som gamlestranda.
Med 53 nye medlemmer som ble ver-

vet under Fagerstrand-dagene, føler jeg
at vi har gjort mye riktig, og mer skal
skje fremover.
Fagerstrand Vel ved Kjeld Bagh i spissen, har blåst liv i natteravnene med
over 30 frivillige. Natteravnene ligger
nå under Fagerstrand Vel. Nattravnene beveger seg rundt der ungdommen
ferdes i helgene. Dette har blitt veldig
godt mottatt.
Den lokale stjerna fra Norske talenter, Capt John Mc Donald, spilte på
St.Hansaftenen, og syntes rammene
var så bra, at han hadde også laget en
minifestival med deltakere fra Norske
talenter den 11 august.
Velet er også sammen med lokale ildsjeler arrangører av julemarkedet på
Fagerstrand den 24. og 25. November.
Fagerstrand - det er her det skjer.
Fagerstrand Vel har riktignok blitt
gammel, men det bærer vi på ingen
måte preg av. ;)
www.fagerstrandvel.no
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Parkeringsstrategi for Nesodden Kommune:
Tekst: Trond Erik Bergersen

Nesodden kommune har
lagt ut en parkeringsstrategi til offentlig høring.
Nesodden Velforbund
ønsker å gi innspill til
denne:

Kommentarer:
Uten å kommentere innholdet direkte
ønsker vi å påpeke noen forhold vi mener det er viktig å ta hensyn til.
Det står lite om innfartsparkering i strategien. Noen plasser er under planlegging. Velforbundet støtter kommunen
i at bygging av flere parkeringsplasser alene ikke løser utfordringene. Vi
støtter også det overordnede mål å begrense bilbruken. Satsing på sykkel er i
så måte positivt. Det bemerkes likevel
at sykkel ikke er noen god løsning om
vinteren, selv om noen sykler også da.
Betaling for parkering ser vi ikke som
noen god løsning. Hverken på innfartsparkeringene, ved barnehager,
eller som beboerparkering.
Vi mener bilkjøring og parkering må
vurderes med forskjellig bakgrunn;
pendlere til og fra jobb i Oslo, bringe
og hente barn i barnehage i forbindelse
med pendling til jobb, transportbehov
på fritiden, dvs. kveld og helg:
Jobbpendling til Oslo:
I disse tilfeller kan det stilles mer krav
til gangavstand til kollektivtransport.
Dette er forutsigbart, rutinemessig og
relativt greit å planlegge.
Bringe og hente barn i barnehage:
I disse tilfellene er man ofte avhengig
av bil. Det må det legges til rette for
parkering i nærheten av barnehagene
slik at man kan ta offentlig transport
derfra.

Innfartsparkering:
Det må legges til rette for at de som
har behov for å kjøre bil til kollektive
transportmidler har et sted å parkere.
Parkeringen må være gratis for de som
benytter kollektive transportmidler i
tillegg til bilen, ref. punktene over. Det
må legges til rette for at innfartsparkering benyttes til dette, og ikke annet
parkeringsbehov.
I planen er det lagt en forutsetning at de
som bor innenfor 500 m fra kollektivt
transportmiddel skal gå eller sykle. På
Nesodden går hoved traséen for
bussen langs hovedveiene, FV 156 og
157. Disse ligger høyt. Fra gammelt
av var utbyggingen på Nesodden langs
kysten, noe som preger bosetningen
mange steder også i dag. Flere steder
er det bratt opp til hovedveien, eksempelvis Alværn og Fjordvangen. Dette
tilsier at det må legges til rette for en
annen mer differensiert vurdering av
hva som er normal gangavstand.
Det er ikke mange innfartsparkeringer
på vestsiden i dag. Dette bør også vurderes bygget. De få innfartsparkeringene som finnes i dag, kan ikke bygges
om til kun sykkelparkering (Flaskebekk). På Bergerbanen er det også fullt
om kvelden ved idrettsarrangementer.
Det samme gjelder i helgene. Det er
ikke plass til vanlig mosjonister. Parkering på Berger bør utvikles videre med
tanke på mye fritidsbruk.
Betaling:
Vi mener ganske bestemt at det ikke er
god politikk å kreve betaling for parkering for de som bruker bil for så å fortsette kollektivt. Ei heller kreve betaling

for “beboerparkering”, noe som kan
være aktuelt for å begrense innfartsparkering i boområder. Det bør legges til
rette for en løsning hvor det blir registrert at kollektivtransport er benyttet i
sammenheng med parkeringen.
Eksempelvis oblat sammen med periodebillett, betale for kollektivtransport i
parkeringsautomat som gir billett pluss
oblat, eller registrering av bilnummer
i Ruter-appen. “Park-And-Ride” har
vært benyttet i andre land i en årrekke.
Betaling for parkering i tidspunkter
med stort press kan være OK, dog ikke
for pendlerparkering.
Båt langs kysten:
Det bør legges til rette for bruk av rutebåt langs kysten igjen. Dette vil kunne
begrense bilbruken og dermed parkeringsbehov mye. Eksempelvis kan man
gå ned til bryggene om morgenen, og
ned fra bussen og hjem om ettermiddagen.
Ringbuss:
En ringbuss har vært diskutert tidligere. Vi mener at det bør legges opp til
en buss som gjør det enklere å reise fra
øst til vest på Nesodden uten å måtte
bytte på Tangen brygge. En form for
ringbuss som legger til rette for enklere
bruk av kollektivtransport, kanskje spesielt utenom vanlig kontortid, vil kunne
avhjelpe bilbruk og parkeringsbehov.

- Nesodden Velforbund

Nesodden Velforbund er positive til at
det utarbeides en parkeringsstrategi for
Nesodden. Kommunen påpeker en rekke forhold som anses som vesentlige.

Transportbehov på fritiden:
Fritiden er verdifull for de fleste.
Transportbehovet er ofte relativt korte
avstander innen kommunen. Da kan
det oppleves uhensiktsmessig å bruke
30-60 minutter ekstra hver vei for å benytte kollektivtilbudet til fordel for å
kjøre bil. Parkeringsbehovet vil bli annerledes. Dette bør kommenteres i en
slik plan.

Sykkel:
Det er positivt at det legges opp til bruk
av sykkel. Imidlertid er det flere, minimum tre, måneder i året dette ikke vil
være aktuelt for de fleste. Vintersykling
går bra, men dette er kun for de ivrigste.
Gratis sykkel på båten kan være et
positivt tiltak, men det krever at det
legges til rette for fler sykler på båtene,
det er ikke plass til mange sykler på de
båtene som går mellom Nesodden og
Oslo i dag.
PSST... har velet ditt bestilt strøsand
enda? Bestillingfrist 15 oktober!
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Veilys i private veier:
Tekst: Trond Erik Bergersen
Veilysene på Nesodden ble satt opp,
eiet og vedlikeholdt av Nesodden everk gjennom mange år. I 2000 ble
e-verket solgt, og kommunen overtok
eiendomsretten til veilysanlegget i sin
helhet. Nesodden Velforbund mener
fortsatt at dette er og burde være et ansvar for fellesskapet, dvs. kommunen.

- Nesodden Velforbund

For å spare penger ble veilys vedtatt
overført til veilagene gjennom hovedplan vei. Det har kommet pålegg fra
staten at alt veilys skal måles. Strømforbruket er ikke målt i dag. Det skal
også skiftes til led-belysning for å spare strøm. Dette er kostbart å installere.
Drift og vedlikehold av veilys i private
veier varierer i kommunene i Norge.
Flere kommuner har gjort som Nesodden kommune og overført til veilagene.
Nesodden Velforbund har vært i dialog
med kommunen en god stund for å få
på plass en løsning. I skrivende stund
ser det ut til at man er nødt til å akseptere at veilyset i private veier blir et ansvar tillagt veiene, dvs. veilagene.
Før du leser videre så husk en ting; Selv
om kommunen eier veilysanlegget i de
private veiene i dag, er det ikke noen

automatikk i at de fortsetter å vedlikeholdet dette. Valgene vi i realiteten
står ovenfor er å overta veilyset, eller
at kommunen demonterer dette. Dvs.
risikoen er at veien blir uten veilys.
Nesodden Kommune og styret i Nesodden Velforbund er i ferd med å komme
fram til et forslag vi anbefaler til veilagene. Noen juridiske avklaringer
gjenstår. Dette innebærer i grove trekk
at kommunen oppgraderer lyseanlegget i de private veiene, og veilagene
overtar deretter ansvaret. Med dette vil
veilagene kunne få et moderne veilysanlegg som er vesentlig rimeligere i
drift enn dagens anlegg. Styret i Nesodden Velforbund anbefaler vel og veilag
å vurdere dette nøye. Velforbundet vil
kalle inn til ekstraordinært medlemsmøte for å kunne vedta en plan som
anbefales ovenfor veilagene.
25 representanter og 18 velforeninger og veilag, derav 7 veilag, var til
stede på ledermøtet som ble avholdt
den 13. sept d.å. hvor temaet var veilys i private veier.
Referat fra dette møtet ligger på våre
websider her:
nesoddenvelforbund.no/formannsmote.html
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Husk å bestille strøsand!

Etter en lang og varm sommer, er det kanskje vanskelig å omstille seg til at veiene våre snart blir glatte av is og snø
igjen. Men det ER på tide å sjekke kassene og å bestille strøsand. Det kan bli en kald vinter...
Fristen for bestilling er 15. 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
kassene 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.
Mer informasjon finner du her:
http://nesoddenvelforbund.no/strosand.html
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