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Etter en værmessig fantastisk sommer – og høst – nærmer vel vinteren seg i år også. Det har begynt å
komme snøkrystaller på værmeldinga, så den kommer nok, ja. Om det blir like mye snø denne vinteren
som forrige vinter vet vel ingen, og meningene er vel delte på om slike snømengder er av det gode eller
ikke… Forhåpentligvis før snøen faller vil Herstad skole ha arrangert sin Herstaddag søndag 12.
november. Men allerede førstkommende søndag – 22. oktober – går årets TV-aksjon av stabelen. Vær
så snill – gi bøssebærerne av ditt overskudd! Samtidig oppfordrer vi deg til å finne frem refleksen.

Herstaddagen søndag 12. november kl 14-18
I år, som i over 30 tidligere år, arrangeres Herstaddagen.
På denne dagen samler skolen inn penger til gode formål. Overskuddet fra Herstaddagen vil også i år
deles mellom trivselstiltak på Herstad skole og en skole i Karelen, Russland. Dette er en skole som
mangler nær sagt alt. Herstad skole deltar i et 5-årig samarbeidsprosjekt med flere skoler i regi av Røde
Kors. Målsettingen er å gjøre skolen bedre for elevene der.

På denne søndagen finner du alt du måtte begjære; søndagskaker, søndagspølser,
søndagsbasar og søndagslodd – og selvsagt søndagsgevinster.
Og mange søndagsleker…
Det vil også være et lekeloppemarked.
Nytt av året er byttedag for sportsutstyr!
Så møt opp og støtt et par særdeles gode saker!

Vel møtt!
STØTT TV-AKSJONEN SØNDAG 22. OKTOBER,
SOM I ÅR GÅR TIL ”LEGER UTEN GRENSER”

Nøtterøy som poststed
Endelig blir Herstad Vel en velforening i
Nøtterøy kommune.
Fram til nå har nemlig Herstad Vel vært registrert i Norges Velforbund under Tønsberg
kommune. Herstad Vel har lidd samme skjebne
som så mange andre i vår krets. Siden deler av
vellet har hatt poststedsnavn Tønsberg, er det
mange som ikke har funnet fram.
Dette er en sak som har vært oppe fra tid til
annen helt siden 70-tallet. Da fjernet nemlig
Posten Teie som poststedsnavn for andre enn
postbokskunder. Det har gjentatte ganger vært
tatt opp, men først da Telenor etablerte Nøtterøy
som egen katalogdel i telefonkatalogen, ble
problemene uholdbare for mange. Det var et
betydelig antall personer som ikke fant fram. Til
og med Folkeregisteret sendte brev feil.
Etter en del påtrykk sendte Nøtterøy kommune
ut en spørreundersøkelse blant Nøtterøys
bedrifter. Da ble det for alvor fart i saken, og fra
1. oktober i år fikk alle i Herstad Vel nytt poststedsnavn. Alle postnummer i kretsen kommer
heretter til å ha poststedsnavn Nøtterøy, enten
med 3120 eller 3140 som postnummer. Til ergrelse for noen – og til glede for mange.
Dersom en skal se på den tilbakemeldingen
undertegnede har fått etter at jeg for alvor begynte å ta opp saken for ca 3 års tid siden, så
består den av et betydelig antall meldinger om at
dette var på tide, og noen få kommentarer om at
dette blir dyrt og mye arbeid.
Jeg tror at dette vil bety et betydelig løft for
Nøtterøy som merkevare. Dersom en spør rundt
om i landet om hvor Nøtterøy er, så får en ofte
svaret at ”det veit jeg ikke”. Derimot veit ”alle”
hvor Tjøme er. Endelig kan vi også synes!
Terje Varpe

Revidering av Kommuneplan
2006-2018
Får vi beholde grønne lunger i nærheten av
Herstad Skole?
For noen få år siden hadde elevene og lærerne
ved Herstad Skole et eldorado på Herstadåsen. I
dag er den utbygd med 2 store murkolosser og
er absolutt ikke egnet verken til lek eller å utforske naturen.
I dag benyttes ”Øya” som skolens uteareale.
Øya er et privat skogholt som skolen er meget
takknemlig for at de får benytte til uteaktiviteter
– og ligger rett øst for Herstadåsen – i retning
Øvre Smidsrødvei.
Nøtterøy er en flott landkommune. Det er viktig
at vi beholder dette preget, og at vi ikke blir en
”miniby”. Det er greit med en viss fortetting,
men det er viktig at vi beholder grønne lunger i
boligområdene også.
Styret i Herstad Vel var til stede på kommunens
orienteringsmøte vedr. revidering av kommuneplanen, og vi har også gitt vårt innspill til denne.
Du kan lese hele vårt innspill på nettsidene våre:
http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=47703
Vi følger nøye med i arbeidet med revideringen,
og tidlig i november vil styret ha møte med en
del politikere om utviklingen i dette arbeidet. Vi
vil gi referat i neste nummer av Hegrastadir.
Vi i Styret får ikke med oss alt som skjer. Hører
du eller ser noe som angår ditt nærmiljø, så
vennligst ta kontakt med oss i styret. Vi vil følge
opp saker vi får nyss om.
Ellen Wold Evensen

Vellykket Vel-fest på Herstad
Den første lørdagen i september inviterte
Herstad Vel alle beboere på Herstad og omegn
til Vel-fest. 180 mennesker fant veien til skolegården og nærmiljø-anlegget en ganske overskyet kveld. I følge vel-styrets leder, Runar
Bekkhus, var det andre gang i relativt nær
historie at et slikt arrangement gikk av stabelen.
- Vi gjorde et forsiktig forsøk på selveste 17.
mai i fjor, etter barne-arrangementet – og selv
om mange var fornøyde med det – så vi at
mange flere synes dette var en bedre dag! Så det
er bare å sette av første lørdag i september neste
år, også.
Vel-styret kjøpte før denne festen inn to ganske
store telt à 4m x 8m. De skal lagres på skolen
slik at skolen også kan bruke dem. På Herstaddagen, på 17. mai, og evt. andre arran-gement.
- Forhåpentligvis har vi også laget egne bord i
løpet av vinteren.
Fest-general Raymond Walmestad hadde fått
med seg en festkomité han er strålende fornøyd
med.
- De har stilt opp 110%! De har bakt kaker, tigd
om premier, rigget til telt og scene, og mye mer!
Da fest-deltakerne begynte å strømme til, kom
is-bilen innom. For de yngste ble det en populær
start. Flere store griller ble tent, og flere
”kulinariske opplevelser” fant sin vei ned i
sultne maver.
Fotball-turnering med blanda og mixa lag gikk
av stabelen med stor iver. Det ble mange
kamper på de fleste. De som vant mest, skulle
spille mot et for anledningen utvidet vel-styre.
Etter en tett og jevn kamp, som endte uavgjort
2-2, så måtte det straffespark-konkurranse til.
Og vel-styret bomma på like mange straffer som
den yngre generasjon fikk inn, så de gamle var
nok ikke eldst denne kvelden, nei.
Natur-sti var det også. Og alle deltagende barn
fikk premie.
Fra den flotte, permanente scenen som for et par
år siden ble bygd i skolegården, ble gjestene
underholdt. Det skulle vært dans til levende
musikk, men dessverre måtte bandet melde

avbud på grunn av sykdom. Vi får håpe de er
friske til neste år.
I salgsboden gikk det unna med kaker og brus,
øl og vin.
- Øl og vin?
Vel-styret søkte og fikk skjenke-bevilling for
denne kvelden. Av de 180 fremmøtte så var
faktisk hovedvekten voksne. Og Raymond
Walmestad er tydelig på at det er nettopp det de
ønsket – å lokke frem de voksne også. Ikke bare
foreldre til skolebarn – men alle voksne i
området.
- Vi vil samle Herstads flotte innbyggere til
sosialt samvær. Dette skal bli en hyggelig arena
hvor du treffer både nabo’n og de ikke fullt så
nærme, for å snakke om hva som helst. Samtidig
håper vi på et økonomisk overskudd som setter
vel-styret bedre i stand til å arbeide for vellets
beste. Og den viktigste saken vi arbeider med er
nok å påvirke kommune, vegvesen og politi til
et mer trafikksikkert miljø. Sykkelstier,
belysning, oversiktlige veikryss. Samtidig må vi
bevisstgjøre lokalbefolkningen om hva vi selv
kan bidra med for å øke trafikksikkerheten.
Det var flere som holdt ut helt til slutt. Teltene
ble rigget ned litt over kl 23 – omtrent samtidig
med at himmelen åpnet sine sluser. Og hvilke
sluser…
Morten Falkenberg
Artikkelen er også gjengitt i et stort oppslag i Øyene
28. september 2006.

Kontingent 2006
Her kommer en oppfordring til deg som ennå
ikke har betalt kontingent i år – om å gjøre det 
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,- (eller
mer…) 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!

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

Adresse

Telefon

Skarphagaveien 11,
3120 Nøtterøy

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

Lysakerveien 2,
3140 Nøtterøy

Priv: 33 32 39 38 runar@panoramabygg.no
Mob.: 98 28 35 09
Fax: 33 33 47 12
Priv.: 33 61 06 90 raymond.walmestad@vbd.no
Mob.: 98 28 94 50
Arb.: 33 34 94 50
Fax: 33 24 94 01
Priv.: 33 32 22 20 elwoev@online.no
Mob.: 91 16 36 76

Skarphagaveien 21A,
3120 Nøtterøy

Skarphagaveien 42,
3120 Nøtterøy
Rabbeveien 4,
3140 Nøtterøy

e-post

Priv.: 33 32 32 85 terje@notteroynaturmedisinske.no
Mob.: 90 89 43 10
Arb.: 33 32 08 56
Priv.: 33 39 91 80 morten.falkenberg@bluezone.no
Mob.: 91 75 52 44

Hagavn. 15A,
3120 Nøtterøy

Mob.: 90 86 05 50 stig@bm-ug.no

Kirkeveien 90,
3140 Nøtterøy

Priv.: 33 32 28 67 brittk@online.no
Mob.: 91 64 89 77
Arb.: 33 30 73 11

Du kan lese denne og noen tidligere Herstad Vel-aviser på
Nøtterøy kommunes hjemmeside www.notteroy.kommune.no,
samt få mer Herstad Vel-info på http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=47703

________________________________________________________

BRUK REFLEKS!
…og la barna få gå til skolen – i hvert fall den siste biten.
Slik kan vi voksne redusere antall biler i smale, trafikkfarlige gater – og fjerne kaoset utenfor Herstad skole.
Dermed skaper vi sammen en tryggere skolevei for barna!

