HERSTAD VEL
INFORMERER:

Nr. 3 – Desember 2006

Årgang 10

Du holder nå årets siste informasjonsavis fra Herstad Vel i hendene. Dette er tredje år den kommer
ut i romjulen. Vi unner alle en rolig uke, og håper små julebukker finner veien til de mange små julehus som finnes på Herstad. Ta vel i mot dem – for de bærer på en gammel og god tradisjon. Så håper
flere av oss på både lavere temperaturer og hvitere farge på plenene – mens andre synes kanskje det
er greit nok vær som det er… Uansett hva du måtte mene – God lesing – og fortsatt God Jul 

Det innkalles herved til

ÅRSMØTE
i Herstad Vel
onsdag 7. februar 2007 kl. 19.00
på Herstad skole, personalrommet i 2. etg. - inngang fra vest, mot Kirkeveien





Saker:
Åpning v/leder
Valg av møteleder og referent
Årsmelding v/sekretær
Regnskap v/kasserer





Innkomne saker
Valg av styre
Eventuelt

Innkomne forslag må være styret i hende innen fredag 19.01.07. Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!

Leders hjørne
Så er jul og nyttår her igjen. Ikke lenge siden
sist, tiden raser av gårde og det kan være vanskelig å henge med til tider. Derfor er det så viktig å senke skuldrene og benytte disse ekstra fridagene til hvile og ettertanke.
Også dette året har vi i vellet sett hvor viktig det
er å holde sammen. Brutale og uforståelige hendelser setter livet i et nytt perspektiv når disse
sakene kommer så tett inn på oss. Samarbeid
kommune, skole, offentlige institusjoner og beboerne blir viktigere enn noen gang. Herstad
velforening sitt arbeide er nettopp å gi sitt bidrag til at dette samholdet kan styrkes. Derfor
arrangeres velfester og aktiviteter for barn og
voksne, derfor bidrar velforeningen økonomisk
til Herstad skole i form av ulike tiltak. Dette er
for eksempel telt til arrangementer, benker og
bord etc.. Vi håper dette vil bidra til å styrke det
allerede flotte bomiljøet vi har.
Ditt bidrag til dette i form av kontingent og frivillig arbeid er uvurderlig for å fortsette det arbeidet som velforeningens styre har påbegynt!
Aktiviteten i vellet har vært økende de siste
årene. Mange har bidratt på en rekke ulike områder. Uten dette engasjementet ville vårt arbeid ikke vært mulig. Som tidligere har styret
arbeidet med ulike trafikksikringstiltak, rusproblematikk, revidering av kommuneplan og derved alle utbyggingsplaner i området. Styret forsøker å være beboernes ”lobbyist” i disse sakene. Møter med kommunens administrasjon og
politiske partier, hvor vi ustanselig løfter våre
synspunkt inn i debatten. Dette kan til tider virke tungt, som for eksempel når Ordføreren avlyser høringen av budsjett for 2007 fordi han
syntes frammøte var for dårlig. Kanskje ville det
vært i demokratiets ånd å høre hva de fremmøtte
mente? De hadde også tatt av sin kostbare fritid!
Revidering av kommuneplanen har vært interessant å følge. Det er foreslått en rekke boligutbygginger i vårt nærområde. Noen betydelige og
noen ikke så omfattende. Slike saker er alltid
vanskelige, det er jo så fint som det er. Allikevel
må vi innse at samfunnet er i konstant endring.
Styrets holdning til nye utbygginger er i utgangspunktet positiv. Det er vår klare oppfatning at
infrastruktur - og da særlig veier, trafikksikring

etc. - utbedres før en fortetting skjer. På dette
området oppfatter nok styret at vi ikke alltid når
fram. På bakgrunn av dette følger vi disse sakene opp med sterkt engasjement.
Med økt boligfortetting og derav økt elevtall til
Herstad skole mener styret at politikerne allerede nå bør se på planer for å styrke skolen vår.
Både bygningsmessig og personalmessig. Barna
er vår ”aksjekapital”! Rektor har gode forslag
som styret stiller seg bak for en økt satsing på
skolen vår. Nytt nærmiljøanlegg og garderobeanlegg er første skritt på veien. Ikke la det bli
med det.
Styret har som sagt i flere år økt aktiviteten og
hatt spesielt fokus på trafikksikkerhet og rusproblematikk. Dette vil vi også følge opp i året som
kommer. I tillegg har vi hatt velfest de to siste
årene. Etter litt famling om formen landet vi på
å ha en fast velfestdag, første lørdag i september. Husk å sette av dagen. Dette har blitt svært
godt mottatt og bidrar til fellesskap og samhold.
Neste år vil det bli noen små justeringer, slik at
det blir mer for ”alle”. Vi håper dette vil gi gode
ringvirkninger også fremover. Til slutt vil jeg
ønske dere alle:
En riktig god
nyttårsfeiring!

og

fredfull

jule-

og

Med vennlig hilsen
Runar Bekkhus, leder

TUSEN TAKK!
Sist jul ønsket vi her i avisa bedre belysning
langs Tanstadveien. Og det har vi nå fått. Tusen
takk til de ansvarlige !
Vi vet at arbeidet med en reguleringsplan for
gang- og sykkelsti langs Tanstadveien nå (atter
en gang) er igangsatt, og vi vil i denne søte juletid få uttrykke at ønsket om en slik sti fortsatt
står meget sterkt hos oss i Herstad Vel!
Vi har dessuten fått bekreftet at leskur ved bussholdeplassen på Øhrebekken (i retning byen) er
godkjent for oppsetting.
Fortsatt God Jul - og Godt Nytt År!
Morten Falkenberg, styremedlem og ”redaktør”

Herstaddagen
Herstaddagen gikk av stabelen søndag 12. november. Mange spente og forventningsfulle barn
og voksne møtte opp. Nytt av året var bruktsalg
av sportsutstyr, noe som kommer til å fortsette
på denne dagen, for det var et fint tilskudd på
den ellers så tradisjonelle og begivenhetsrike
dagen.
Ellers var det fiskedam, lykkehjul, pilkast, ballkast, loddsalg, snekkerverksted hvor en kunne
lage fine krakker - og som mange benyttet seg
av. Og selvfølgelig salgsbod med mange fine
ting som barn ved hjelp fra noen ivrige foreldre
hadde laget på hobbykvelder tidligere i høst.
Innimellom det hele kunne vi kose oss i kafeteriaen med deilige kaker, boller, pølser, kaffe og
brus. Noe for en hver smak, skulle en tro.
På slutten av dagen underholdt 4. og 5. klasse
for oss med fin sang, før trekningen av loddsalget. Mange glade mennesker kunne gå hjem
fra en vellykket Herstaddag. Noen med flere gevinster – og andre som ikke vant noen verdens
ting.
Takk til alle som var med og bidro til denne
dagen. Halvparten av pengene går til skolen vår,
og andre halvpart til Karelen som tidligere.
Det er blitt bestemt at vi i første omgang skal
kjøpe smashballer til skolegården.
Så vil jeg ønske alle en fortsatt god jul og et fint
nytt år!!!
Med vennlig hilsen
Ingvild Hjelseth
FAU-leder

Årsmøte onsdag 7. februar 2007
Styret i Herstad Velforening jobber for at vi skal
få et godt og trygt miljø – både for gammel og
ung. Vi ønsker å medvirke til at vi får et varmere nærmiljø. Et av forsøkene våre var velfesten
første lørdag i september. Vi som hadde møtt
frem koste oss og ble bedre kjent. Vårt håp er at
enda flere kommer på Velfesten til neste år.
Vi håper at flere av dere finner veien til Årsmøtet onsdag 7. februar. Og du er hjertelig velkommen til å si din mening og komme med forslag og innspill. Vi er avhengig av kommunikasjon med dere for å få til en aktiv og vellykket
Velforening.
Har du saker til Årsmøtet, send dem til vår
formann
 Runar Bekkhus, Skarphagaveien 11,
3120 Nøtterøy eller pr. mail til
runar@panoramabygg.no
Har du lyst til å jobbe i Velforeningen, ta
kontakt med valgkomitéen:
 Jan Cato Andreassen, Skarphagaveien 4,
mobil 99 28 82 65/privat 33 40 16 71
eller
 Rune Krogstad, Kirkeveien 90,
mobil 91 64 89 77/privat 33 32 28 67
Vi håper å se et tosifret antall på Årsmøtet i
februar slik at vi kan få en konstruktiv dialog
om vårt videre arbeid.
Ser deg på Årsmøtet!
Hilsen
Ellen Wold Evensen
Sekretær

For siste gang: Kontingent 2006
Her kommer årets siste oppfordring til deg som
ennå ikke har betalt kontingent for 2006 – om å
gjøre det  Det du trenger av opplysninger for å
betale, enten i banken, på posten, 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.: 97 60 19 29 stagjer@online.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

