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I skrivende stund har vi fått en smak av sommer. Og det smakte godt etter en lang og særdeles hvit
vinter. Det er ikke ofte skiløypene ligger så lenge på jordene her på Nøtterøy. De som trodde vi skulle
gå på ski i 17. mai-toget blir nok forhåpentligvis skuffet. Derimot blir du neppe skuffet om du finner
veien til Herstad skoles årlige 17. mai-arrangement. Men skuffet kan du bli om du tror det er lett å få
gjennomført gode trafikksikkerhetstiltak. Styret i Herstad vel har lært at ting tar tid – og prøver å
skjule skuffelsen når bare tre av ti tiltak er gjennomført så langt. Vi får glede oss over det som skjer, og
legge ytterligere energi i de saker som ennå ikke er gjennomført. Vi ber på side 3 om din støtte til vårt
arbeid; En hundrings i kontingent til Herstad Vel er en hundrings til nærmiljøet. Tusen takk!

17. mai på Herstad
I år, som alle år, er det 17. mai-arrangement etter barnetoget på Herstad skole.
Hit er alle velkommen – både små og store – og om du er tilknyttet skolen eller ei!
Barnetoget starter i Øgårdsveien kl. 10:30, men allerede fra kl. 09:00 åpner ”Gla’ boden” på Herstad,
med salg av kaffe og vafler, så hvorfor ikke stille seg opp utenfor skolen vår… Herstad er siste
barneskole i toget – rett foran Nøtterøy musikkorps. Henstillingen er dog at alle skolebarna følger toget
helt frem til Wilhelmsenhallen, og blir med på å synge nasjonalsangen der – sammen med klassen sin.

Herstad-arrangementet starter offisielt med velkomsttale kl. 12:45!
Da har salgsbodene vært åpne en stund. De åpner nemlig kl. 11:00.
Nytt i år er salg av lapskaus med flatbrød og grillet hamburger… M-m-m-m…
Klokken 13:00 kommer Nøtterøy Skolekorps juniorkorps
for å lede an i vårt lokale tog fra barnehagen til skolegården!
Barna underholder fra den flotte scenen.
Arrangementskomitéen melder om mange flotte gevinster til loddsalget;
Signert landslagstrøye fra A-landslaget i fotball - herrer (spillere og trenere), Gourmet-kurs, Gitar-kurs,
Tur til Kiel, Gavekort for 4 til Langesund Badepark og Gavekort Venezia Restaurant på Teie.
Om lag klokken 15:30 er arrangementet slutt.

Vel møtt!

Resymé fra årsmøtet i Herstad Vel
Årsmøtet var kunngjort i Hegrastadirs
romjulsnummer, samt via en påminnelse i
Tønsbergs Blad. Møtet ble avholdt på
Lærerværelset på Herstad Skole 7. februar. Det
var totalt 9 fremmøtte personer, hvorav 5 fra
styret. Stor takk til dere som møtte!
Vellets leder, Runar Bekkhus ledet møtet.
Sekretær Ellen Wold Evensen ble valgt til
referent.
Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt,
og ble godkjent.
Fra årsmeldingen kan vi lese at styret har avholdt
seks styremøter hvor trafikksikkerhet og
rusproblematikk/bomiljø har stått på dagsorden
også i 2005. Flere trafikale utfordringer har
funnet sin løsning – både permanente og
midlertidige; Bedre belysning i Skarphagaveien,
og bedre belysning og fartsdump på Kirkeveien
utenfor skolen. Men det gjenstår fortsatt en del…
Styret har engasjert seg i arbeidet med ny
kommunedelplan for Borgheim. Vi ønsker at
Kirkeveien skal legges lenger vekk fra skolen,
vest for dagens trasé fra Borgheim og helt nord
til Astoria.
Nærmiljøanlegget ved skolen er videreutviklet,
og velforeningen har gitt benker og bord. De er
ment til benyttelse for alle.
Regnskapet ble delt ut, presentert, gjennomgått
og godkjent.
Valg: Valgkomitéen fremla sitt forslag og etter
enstemmige valg består Herstad Vel av følgende:
Styret
Kan du se på siste side…
Revisor
Terje Løken
Wenche V. Linnestad
Valgkomité
Jan Cato Andreassen
Rune Krogstad

Skiføre på sommerøya
Gnistrende blå-swix-føre, oppkjørte doble skispor, silkemyk nysnø og strålende sol!
Jo, jeg snakker om skiløypa fra Borgheim til
Tømmerholt. I mange vinteruker har barn, unge,
gamle, spreke og mindre spreke kunnet nyte
gode skiopplevelser bare noen minutter fra
hjemmet her i Herstad-traktene.
Det var ingen grunn til å slite godstolen i vinter –
ut på tur – med Kvikk-lunch, appelsin, kakao og
pølser!!!
Stor takk til idrettslag og skientusiaster som
sammen med værgudene gjorde dette mulig!
Mariann Nordvik

Sommerfest på Herstad
Styret i Herstad vel vil allerede nå invitere
vellets innbyggere til sommerfest i Herstad
skoles nærmiljøanlegg.
I fjor arrangerte vi denne festen på 17. mai. Nå
flytter vi den til første lørdag i september – som
er 2. september. Fyldig invitasjon kommer til din
postkasse i august.
Vi ønsker å aktivisere både store og små, gi
mulighet for at festdeltakerne kan grille medbrakt mat, ha en salgsbod hvor vi selger drikke
og kanskje is, levende(?) musikk – og kanskje
enda mer…. Her er det (nesten) bare fantasien
som setter grenser.
En egen festkomité er stablet på beina, men
dersom det er flere som ”brenner” for å
hjelpe til med arrangementet på en eller
annen måte, er vi veldig takknemlig for det.
Kontakt Raymond på telefon 98 28 94 50

Ellen Wold Evensen

Rektors spalte
Takk for godt samarbeide med Herstad Vel.
Rektor og FAU- leder blir invitert på alle møter.
Vi har god anledning til å fremlegge skolens syn
og behov i saker som vi mener er av felles interesse for alle som tilhører Herstad krets.
Velforeningen er en god støttespiller i skolehverdagen. Vi opplever at den ikke gir opp, og
at synspunktene blir hørt av våre politikere i
saker som er aktuelle og viktige for nærmiljøet.
Uten aktiviteten og engasjementet til Velforeningen hadde ikke trafikksikkerheten rundt
skolen vært så god som den nå har blitt med
rekkverk langs sykkelstien, nedsatt fart, opphøyet gangfelt med godt lys og utbedring av lysene i Skarphagaveien.
Trafikksikkerhet for våre yngste, myke trafikanter er av stor betydning. I dag er det stort fokus
på at barn sitter for mye stille. De blir overvektige og inaktive. En trygg skolevei er viktig.
Alle våre elever burde sykle eller gå til Herstad
når avstandene er så korte. Det er fin fysisk
aktivitet og kan gi mange gode opplevelser.
Herstad Vel har stort fokus på sikkerheten, både
i Tandstadveien og Skarphagaveien. Drømmen
er gang- og sykkelsti begge steder.
Men før vi ser at dette er en realitet, ber vi om at
alle som bor Tandstadveien og Skarphagaveien
tar sin del av ansvaret og tenker over parkering
av biler og plassering av søppelstativer.
Tenk trygghet for våre barn!
Utbygging
Nå er det like før byggingen av ny gymgarderobe starter. Byggmester Willy Andersen har
fått jobben og han har lovet den ferdig innven-

dig til september. Det skal bli fint med egen
inngang og helt nyrenoverte garderober til
lærere og elever.
Utbyggingen kommer ikke til å være i veien for
17. mai arrangementet i skolegården, så på 17.
mai kan derfor alt foregå på tradisjonelt vis her
på Herstad. Velkommen!
Herstaddagen og marked på SFO
Rektor har vært i Russland med gaver og gitt
opplevelser til våre elever på Shochsa skolen
utenfor byen Petrosavodsk i Karelen.
Tidligere har Herstad skole bidratt med
materiell til engelskundervisningen, men denne
gangen ble elevene fraktet med buss fra skolen
til byen. Etter en kort sightseeing ble de tatt med
på kafé og påfølgende dukketeater. Mange av
barna hadde aldri vært i byen før så dette ble en
stor opplevelse.
Da de mette og fornøyde var om bord på bussen
for å reise hjem, vanket det gaver i form av
Harry Potter-bøker, fargeblyanter, modelleire og
litt sjokolade til alle. Tilbakemeldingen fra det
lokale Røde Kors var at dette var noe av det
beste de hadde opplevd for barn. Bidraget fra
Herstad skole hadde kommet vel fram til dem
det var ment for.
Takk til alle i Herstad krets som har bidratt til at
prosjektet ”barn hjelper barn” er mulig. Jeg
håper vi kan fortsette dette samarbeidet med
Nøtterøy Røde Kors i mange år framover. Behovet for hjelp til barn i Karelen, Russland er
enormt.
Wenche Danielsen
Rektor Herstad skole

Kontingent 2006
Her kommer en oppfordring om å betale årets
kontingent.  Det du trenger av opplysninger for
å betale, enten i banken, eller direkte på
nettbank, følger her:

Herstad Vel v/Terje Varpe,
bankkontonr.: 2470.14.24855
Medlemskontingenten er på kroner 100,-.
Vennligst oppgi ditt navn OG adresse når du
betaler.

…og takk for at du støtter opp om Velforeningens arbeid. Vi arbeider for et bedre nærmiljø!

Leders bakside
Et nytt år er godt i gang og våren har kommet
med varmen. Årsmøtet i Herstad vel er avholdt
og det er en rekke oppgaver som står for tur.
Styrets fokus vil fortsatt være på oppvekstvilkår,
rusproblematikk og ikke minst trafikksikkerhet.
Vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å
få økt fokus i vårt distrikt på disse prioriterte
områdene.
Nøtterøy har hatt en skikkelig gammeldags
Norsk vinter, som ga uvant mye snømåking, og
mulighet for flotte vinteraktiviteter i nærområdet. Jeg vil oppfordre alle til å ta i bruk nærområdene til uteaktiviteter alle årstider. Jeg har
registrert at det er laget små lokale skøytebaner
og skiløyper denne vinteren. Det finnes også
flere små grønne lunger som innbyggerne kan
benytte til grilling, spikking etc. på denne tiden.
Flott at det er aktivitet og engasjement for å

bruke disse små ”lommene” til felles aktiviteter.
Men vær obs. på brannfaren!
I vinter hadde veiene dårligere fremkommelighet på grunn av all snøen. Jeg har ikke hørt om
noen uhell med større skader grunnet dette. Nå
tar barna frem sykler og noen ferdes på veier og
sykkelstier for første gang. Det har allerede vært
påkjørsler og ulykker i vårt nærmiljø. Vær derfor påpasselig! Styret vil gjøre hva vi kan for å
bedre dette. Også i år vil Herstad vel arrangere
en grill- og aktivitetsdag, denne er beskrevet
annet sted, men sett av datoen allerede nå –
første lørdag i september!
På vegne av styret vil jeg få ønske en god 17.
mai feiring og en trivelig sommer!
Runar Bekkhus
Leder

ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2006/2007
Navn/
funksjon
Runar
Bekkhus,
leder

Adresse

Telefon

e-post

Skarphagaveien 11,
3120 Tønsberg

runar.bekkhus@lafarge-roofing.com

Raymond
Walmestad,
nestleder

Skarphagaveien
21A,
3120 Tønsberg

Ellen Wold
Evensen,
sekretær
Terje
Varpe,
kasserer
Morten
Falkenberg,
styremedlem
Stig
Gjermundsen,
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
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

terje@notteroynaturmedisinske.no

Hagavn. 15A,
3120 Tønsberg

Mob.: 90 86 05 50

stig@bm-ug.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
Rabbeveien 4,
3140 Borgheim

raymond.walmestad@vbd.no

elwoev@online.no

morten.falkenberg@bluezone.no

Du kan lese denne og noen tidligere Herstad Vel-aviser på
Nøtterøy kommunes hjemmeside www.notteroy.kommune.no.
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