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Sommeren må vel sies å være over, selv om utrolig flott høstvær har prøvd å vise oss noe annet. Med
høsten kommer mange nye skolebarn som ferdes langs våre veier, samt et høstmørke som gjør de fleste
gående til grå skygger for mange bilister. Herstad Vel er opptatt av trafikksikkerhet, men også generell
trivsel for innbyggerne. Vi håper innbyggerne vet å benytte seg av de fellesareal som finnes i nærmiljøet. Spesielt vil vi fremheve Herstad skoles nærmiljøanlegg, som kan benyttes av alle utenom skoletiden. I denne utgaven av Hegrastadir kan du også lese litt om Fagertun, den gamle lensmannsgården
som ligger som en idyll få meter fra Kirkeveien, og om vårt innspill til ny kommunedelplan for
Borgheim. God lesing!

Herstaddagen søndag 13. november
Tradisjonen tro pleier Herstaddagen å gå av stabelen en søndag i november. Da er alle fra skolen og
nærmiljøet samlet til en hyggelig dag på skolen. Her
finnes fiskedam, fuglekassesnekring og loddsalg med
mange flotte gevinster.
Den ekstra gode rammen rundt dagen skapes av
de ting 4. og 5. klasse har laget gjennom noen sosiale
og koselige høstkvelder – og som du kan kjøpe. Og for
deg som ikke har spist ”ute” på en stund anbefaler vi turen innom kafeteria’n – for her selges mange, deilige
hjemmelagde kaker, pølser, brus, kaffe og sikkert noe
mer…
På denne dagen samler vi inn penger til en
skole i Karelen i Russland. Det er en liten skole omtrent
på størrelse med Herstad, men i litt dårligere stand enn
vår skole. De har ikke innlagt vann, og når gradestokken kryper nedover og det er maaange minus... må de

ned til et vann og kakke hull på det for å få de nødvendige dråpene. Og i gulvet er et hull hvor de går på do.
Engelsklærer’n har aldri vært utenfor byen og
heller aldri hørt engelsk, så uttalen blir det jo så som så
med. Rektor har vært der to ganger og i fjor hadde hun
bl.a. med seg lydbøker på engelsk og en kassettspiller
så de kunne høre språket.
I samarbeid med Røde Kors går vi frem med
små skritt – men ser at det nytter...
Halvparten av det vi får inn på Herstaddagen
går til dette prosjektet, og den andre halvparten går til
våre egne barn på skolen.
Hold av søndag 13. november. Dette er garantert en dag hvor små og store får det hyggelig! Vi starter
klokken 14. Velkommen skal du være!
Ingvild Hjelseth, Fau-leder på Herstad skole

DENNE UTGAVEN AV HEGRASTADIR DISTRIBUERES SOM VANLIG TIL FOTS AV STYRETS
MEDLEMMER – I UKE 39. VI HÅPER VI FINNER ALLE POSTKASSENE.
DENNE GANG SENDES DEN OGSÅ MED HERSTAD SKOLES ELEVER HJEM. VI GJØR OPPMERKSOM
PÅ AT SKOLEKRETSEN ER BETYDELIG STØRRE ENN VEL-KRETSEN, MEN HÅPER DEN ER NYTTIG
OGSÅ FOR DERE SOM BOR UTENFOR HERSTAD VEL.
VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DU KAN LESE DENNE OG TIDLIGERE HERSTAD VEL-AVISER PÅ
NØTTERØY KOMMUNES HJEMMESIDE www.notteroy.kommune.no.

Herstad Vel sitt innspill til kommunedelplan for Borgheim
Nøtterøy kommune arbeider nå med en revisjon av
kommunedelplan for Borgheim. Representanter for
styret i Herstad Vel var i møte med kommunen i
sommer, og sendte etter dette et innspill til
kommuneplanutvalget, samt kopi av brevet til
kommunens politikere. Innspillet har vært omtalt i
Tønsbergs Blad. Vi velger å skrive ut hele brevet i
det følgende:
Styret i Herstad Vel viser til kommunens varsel om ny
kommunedelplan for områdesenteret på Borgheim.
Der nevnes at valg av hovedveitrassé, trafikkløsninger generelt, arealer for næringsutvikling,
offentlig virksomhet og skole, grønne områder/
parker, boliger og befolkningsvekst forventes å bli
sentrale temaer i planprosessen.
Vi i styret i Herstad Vel er naturlig nok opptatt av at
våre nærområder blir best mulig ivaretatt under
denne prosessen og oversender derfor våre synspunkter/henstillinger.
Representanter fra styret var nylig i møte med leder
av kommuneutviklingsseksjonen, Bo Solhaug. Vi fikk
der en orientering om det pågående planarbeidet, og
vi sitter igjen med det bestemte inntrykk at kommunens administrasjon ønsker flere arbeidsplasser/mer
næringsvirksomhet og flere boliger til Borgheim. Til
dette kreves mer bebygd areal, inklusive areal til nye
veiløsninger i/rundt Borgheim. Vi vil i utgangspunktet ikke sette oss i mot en slik utvikling.
Kommunedelplanen forventer altså mer trafikk og
flere barn. Hovedvekten av dagens Borgheim-trafikk,
målt til 12.000 ÅDT, passerer Herstad skole. Alle
barn på Borgheim, både nå og i den kommende
planperioden, tilhører Herstad skolekrets, og beveger
seg daglig i dette trafikkbildet. Likeså gjelder eldre
barn/ungdom i Herstadområdet som beveger seg til
og fra Borgheim skole, samt Nøtterøy videregående
skole.
Det er da vi som velforening for Herstad må si klart
fra. Vi reagerer på at kommunedelplanen geografisk
i nordlig retning begrenser seg til så vidt å berøre
Herstad Vels område, og langt fra inkludere området
Herstad skole ligger i. Dette til tross for at vi i aller
høyeste grad blir berørt av det som skjer med og
rundt Borgheim. Fremtidig hovedveitrassé planlegges lagt i en bue syd, vest og nord for Borgheim
sentrum, og ende omtrent ved krysset Kirkeveien/
Tanstadveien, eller noen meter nord for denne. Vi
forventer at man i et slikt planarbeid sikrer miljøet
rundt Herstad skole, og allerede nå forlenger hovedveitrasséen vest for gartneriet og bebyggelsen langs

Kirkeveien, helt nord til området rundt Fossåsgården/Astoria. Det vil løse mange av de problemene
vi har påpekt i tidligere brev til kommunen, og gi
elevene ved Herstad skole en tryggere og sikrere
skolehverdag.
I påvente av en slik løsning må andre trafikkløsninger også vurderes. Vi mener humper, tilsvarende de som i dag er lagt i Borgheim sentrum,
også bør legges utenfor Herstad skole, med en
permanent fartsgrense på 40 km/t.
Vi vil også benytte anledningen til å uttrykke vår
bekymring for at økt trafikk til Borgheim også vil føre
til økt trafikk langs Tanstadveien, noe den absolutt
ikke er bygd for. Humpene i Tanstadveien har hatt
god fartsdempende effekt, men det må ikke bli en
sovepute for ytterligere tiltak. Gang-/sykkelsti langs
hele Tanstadveien må på plass så raskt som overhode
mulig.
Herstad skoles elever, samt barn i Herstadløkka barnehage, har få grønne områder i sin umiddelbare
nærhet. Tidligere ble Herstadåsen flittig benyttet.
Siden skogen der nå er hugget ned, er elever og barn
så heldige å kunne benytte en skogteig noen hundre
meter lenger øst. Også skogsareal nordvest for Prestegårdsdammen er benyttet, men fotgjengerovergangen ved kirken er så trafikkfarlig at mange kvier
seg for å benytte denne muligheten. Derfor må en
trafikksikker kryssing av nåværende og fremtidig vei
være med i planene.
Vi forventer at våre innspill bringes med i den videre
prosess, og har tiltro til at kommunens politikere
også vil sørge for å realisere dem.
Med vennlig hilsen Herstad Vel

Fra Herstad skole
Fra Herstadnytt kan vi lese at det langsomt nærmer
seg en løsning for fukt- og muggproblemene i gymsal, garderobe og tilfluktsrom. Det er gjort vedtak på
å drenere rundt gymsalen, samt bygge en ny garderobe. Vi håper det skjer fort, for inntil denne jobben
er gjort må elevene bytte på å bruke de dusjene som
er tilgjengelige. For eksempel guttene én måned – og
jentene den neste. Og mens de venter oppholder både
elever og lærere seg i et muggbefengt miljø…
Vi kan også lese at sydveggen på skolen har fått
moderne solavskjerming. Flott! 

Kulturminnedagen på Fagertun
Søndag 11. september ble årets kulturminnedag
markert med et flott arrangement på Fagertun, som er
den gamle, hvitmalte lensmannsgården rett sør for
Astoria – og Nøtterøys 1000-årssted. I tillegg til flott
spill av Nøtterøy Musikkorps møtte vi tre ordførere –
fra fylkeskommunen, Nøtterøy og Stokke kommuner.
To prisvinnere av fylkeskommunens kulturminnepris:
Nøtterøy historielag og Bokemoa skole i Stokke.
Nøtterøy historielag fikk prisen for sitt arbeid med
vedlikehold av Hella gravfelt, og 7. klasse på
Bokemoa skole fikk den for sitt arbeid med
bygdeborgen på Frøsås. Det var også mange tilskuere

HURRA!!

Styret er kjent med at alle
gatelys i Skarphagaveien skal skiftes ut i høst. Og
som vi ser så er det mange trafikkfarlige punkter
langs Kirkeveien mellom Teie og Borgheim som
utbedres for tiden. Vi retter en stor takk til de
ansvarlige i kommune og veivesen! Men det gjenstår
fortsatt en god del før vi kan si at trafikksituasjonen
er av god kvalitet innenfor vellet vårt. Så vi i Herstad
Vel prioriterer fortsatt bedrede trafikkforhold høyt i
vårt videre arbeid.
En av de største trafikkutfordringene rundt barneskolene som har vært mye omtalt denne høsten, er
foreldrenes kjøring av egne barn til skolen. Denne
kjøringen skaper faktisk noen av de farligste situasjonene i trafikken, hører vi fra både politi- og skolehold. Skolens anbefaling er derfor å la barna komme
seg til skolen på egne ben. I hvert fall den siste
kilometeren. Og kan du unngå å kjøre i Skarphagaveien er også mye gjort. Hvis flere følger disse
oppfordringene vil trafikkforholdene for barna bedre
seg radikalt.
Høstmørket nærmer seg raskt, og det finnes mye
spennende å ta i bruk i form av skinnende gjenstander. Sykkellys, refleksbrikke, -bånd eller -vest
bør uansett brukes i mørket – av både gamle og unge.
Våre dårlig opplyste gater burde tilsi en enda større
oppmerksomhet på dette.
Refleks er kuult! Det er kuult å være i live!

BRUK REFLEKS!!!

Fagertun-foto: Tønsbergs Blad

Trafikk, trafikk, tiddelibom…

på Fagertun denne solfylte dagen, og Stiftelsen
Fagertun fikk vist frem et nydelig sted, som det ligger
mange dugnadstimer bak. Og vi som var til stede
kunne nyte deilige grønnsaker fra Nøtterøys jorder,
pølser fra Nøtterøys slakter, og brød bakt i stenovn.
Vi fikk også møte flere dyr, som ikke er blitt mat
ennå… Med en slik perle i vår midte, håper
undertegnede på et godt samarbeid mellom Stiftelsen
Fagertun og Herstad Vel i fremtiden.
Du kan lese mer om Fagertun på
www.notteroy.historielag.org.
Morten Falkenberg

Herstad Vels 17. mai-arrangement
Vi startet dagen med å sette opp et stort telt
med plass til 70 personer, samt to store griller for å
kunne samle vellets innbyggere og deres venner til en
hyggelig, sosial grillkveld.
Da vi åpnet ”teltdørene” etter at arrangementet på Herstad skole var ferdig, kom det mange
gjester til teltet for å se hva dette teltet var for no’…
De ble positivt overrasket over at det var mulighet for
å kjøpe seg drikke og is, noe de fleste benyttet seg av.
Da grillene var fyrt opp plasserte vi fire
langbord utenfor teltet. Vi var omtrent 30 personer
som koste oss med gitarmusikk, grillmat og drikke i
et utsøkt 17. mai-vær. Stemningen var på topp!
Dette var en fin avslutning på denne store
dagen, og at så mange kom var vi veldig fornøyde
med!
Tilbakemeldingene fra de aller fleste var at
dette var et glimrende arrangement og et godt tiltak
fra Velforeningen.
Vi må få takke dem som stilte opp og som
gjorde det mulig å gjennomføre dette.
Vi må også få rette en stor takk til ”Teltkameratene” som lånte oss teltet.
Trass i suksessen – til neste år vurderer styret
et annet arrangement på sensommeren, som du kan
lese mer om i neste utgave av Hegrastadir.
På vegne av styret i Herstad Vel –
Raymond Walmestad

Leders hjørne
Sommeren er over og de fleste av oss i Herstad Vel
har begynt å tenke på høst- og vinterforberedelser. En
ting er sikkert, vi bor i et svært godt bomiljø, men det
er fortsatt mye å ta tak i for styret.
Det er mange nye ”pendlere” i kretsen. Jeg tenker da
spesielt på de barna som skal ferdes til skolen. Vi har
som dere sikkert har registrert gjort mange forsøk på
å få ansvarlige myndigheter på banen, noe som jo
også ble viet betydelig plass i Tønsberg Blad 17. august, rett før skolestart. Trygge veier i lokalmiljøet
for alle brukerne er vårt hovedsatsningsområde i tiden som kommer. Styret vil fortsette arbeidet overfor
kommunen med utrettelig innsats.

Alle har vi et ansvar for en sikker skolevei, og derfor
har jeg følgende oppfordring til dere alle:
 Følg barna til skolen, la bilen stå! Allerede er
det foreldre som deler på dette og går i små
grupper. Da synker biltrafikken og veien blir
tryggere.
 Unngå i størst mulig grad å benytte de lokale
tilfartsveiene ved skolestart og -slutt.
Vi vil også takke for mange fine innspill i forbindelse
med flere av utbyggingssakene i området vårt. Det er
godt å vite at beboerne er opptatt av vårt lokalmiljø
og engasjerer seg.
Ha en god høst!
Runar Bekkhus, leder

ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2005/2006
Navn/
funksjon
Runar Bekkhus,
leder

Adresse

Telefon

e-post

Skarphagaveien 11,
3120 Tønsberg

runar.bekkhus@lafarge-tekkin.com

Raymond
Walmestad,
nestleder

Skarphagaveien 21A,
3120 Tønsberg

Ellen Wold
Evensen,
sekretær
Terje
Varpe,
kasserer
Morten
Falkenberg,
styremedlem og
redaktør
Bjørn W.
Drangevåg,
varamedlem
Rune
Krogstad,
varamedlem

Lysakerveien 2,
3140 Borgheim

Priv: 33 32 39 38
Mob.: 91 39 52 18
Arb.: 66 79 97 45
Fax: 33 32 12 69
Priv.: 33 61 06 90
Mob.: 98 28 94 50
Arb.: 33 34 94 50
Fax: 33 24 94 01
Priv.: 33 32 22 20
Mob.: 91 16 36 76

terje@notteroynaturmedisinske.no

Rabbeveien 4,
3140 Borgheim

Priv.: 33 32 32 85
Mob.: 90 89 43 10
Arb.: 33 32 08 56
Priv.: 33 39 91 80
Mob.: 91 75 52 44

Herstadåsen 8,
3140 Borgheim

Priv.: 33 32 22 30
Mob.: 90 55 69 45

bjodran@politiet.no

Kirkeveien 90,
3140 Borgheim

Priv.: 33 32 28 67
Mob.: 91 64 89 77
Arb.: 33 30 73 11

brittk@online.no

Skarphagaveien 42,
3120 Tønsberg

raymond.walmestad@vbd.no

elwoev@online.no

morten.falkenberg@bluezone.no

Kontingent 2005
Så langt i år har vi ikke sendt ut giro med
Hegrastadir, men i stedet kun henstilt til Vellets
innbyggere å innbetale kr 100,- til konto
2470.14.24855, Herstad Velforening v/Terje
Varpe.
Dessverre har dette resultert i at kun et lite fåtall har

innbetalt kontingenten for 2005.
Derfor tillater vi oss å legge ved en giro i denne
utgaven av Hegrastadir. Vi håper hver husstand vil
betale kontingenten snarest og takker for at du støtter
Velforeningens arbeid! Vennligst merk innbetalingen med navn OG gateadresse.

