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Øyvind Thorsen
Skribent og kåsør Øyvind Thorsen trådte
sine barnesko på Herstad, og vi har vært så
heldige å få gjengi noe av hans materiale:

Herstad i gamle dager.
v/ Øyvind Thorsen

Hvor er Herstad? Det tar 7 sekunder å kjøre gjennom den gamle husklyngen ved Kirkeveien på Nøtterøy. I
veikanten lå vi ungene og skrev av bilnummeret ditt. Det var ikke mange vi fikk, men smeden utpå Elgestad
hadde i hvert fall bil, så han noterte vi titt og ofte.
Idag er det selvfølgelig ingen som skriver bilnummer der ute. Da jeg vandret på gamle stier en sommer for noen
år siden, la jeg merke til at ungene hadde mer enn nok med å komme seg over veien, om de ikke også skulle
notere den endeløse strøm av hurtiggående bilnummer.
Men var det lite med biler, så var det til gjengjeld masse fly. Militære fly som i imponerende formasjoner brummet spennende over hustakene. Og vi opp på den 20 meter høye Herstad-åsens høyeste punkt og attpåtil opp
i tre der igjen. Derfra syntes vi så tydelig vi kunne se flyverne, og vi var sikre på at de hadde brune skinnluer
med øreklaffer og runde briller. Ja, egentlig var de litt skumle. Likevel hendte det at de vinket tilbake. Mens vi
ventet på neste pulje, bygget vi fly av råtten plank. Og dagen kom da vi ga full gass og skjøv det utfor stupet.
Den plankehaugen noen fant da de skulle bygge 20 år senere, var vår Harward 200, som var tiltenkt et langt
liv i himmelrommet. Vi hadde ment at Horten ikke burde være noe umulig mål.
Folkets Hus lå som før. Bortsett fra at det var hvitmalt, og at det var blitt noen slags lampe og armatursenter
der. Der hørte jeg for første gang fiolinmusikk utenom radioen. Pedersen het han. og sto i sentrum for kaffekoppene. Og etterpå syklet han et annet sted, med brun mappe på bagasjebrettet og klyper rundt buksebena.
Like nedenfor lå skolen, som forlengst er revet. Vi som bodde rett ved, var fortrolige med dette kunnskapens
gule hus lenge før vi begynte der selv. Rett som det var, stakk vi bortom og spurte lærerne om å ”få høre på”.
Mer om det i neste utgave.

Husk å betale kontigenten for 2011
med kr. 200 til kontonr. 2470 14 24855
Merk innbetalingen med navn, veinavn og nummer. Se forøvrig vedlagt giro.
Tusen takk for at du støtter Velforeningen.

Leders

Hjørne
En lang og hard vinter ligger bak oss. Vi har hatt den varmeste april på mer enn 100 år. Aldri har vi
sett bjørken så grønn til 1. mai før. I hvert fall ikke som jeg kan huske.

Årets Årsmøte hadde rekordstor deltakelse. Og det var vel Borgheim Vest-utbyggingen vi kan
takke for det. Vår leder gjennom mange år, Runar Bekkhus, valgte å gå ut av styret. Runar har
gjort en stor innsats for Velforeningen, og vi takker ham for det.
Vi har nå fått et nytt styre, med noen nye og noen gamle medlemmer. Se adresselisten på siste
side.
Vi håper dere tar kontakt med en av oss hvis dere har noe dere ønsker at vi skal ta opp. Vi trenger
innspill til styret slik at vi kan gjenspeile hele kretsens områder.
Vi i Styret har jobbet både med høringsuttalelsen til kommuneplanen og nå sist gitt innspill til sykkelstien langs
Skarphagaveien ifm det nye Helsehuset på Smidsrød. Denne sykkelstien har faktisk stått på vår 10-punkts
trafikkliste siden 2004! Nå har vi revidert listen og oversendt den både til kommunen, Politiet og Vegvesenet.
Etter at gang- og sykkelstien langs Tanstadveien er ferdigstilt, registrerer vi at det er lett å være litt for hard på
gasspedalen. Derfor har vi bedt Politiet om å gjennomføre fartskontroller på denne strekningen. Så hermed er
dere advart; demp farten!
Herstad Velforening var en av mange som leverte innsigelser til den storstilte utbyggingen Borgheim Vest.
Slaget er kanskje ikke vunnet ennå, men vi oppnådde, sammen med mange andre, at den i hvert fall er tatt ut
av kommuneplanen i denne omgang. Vi gjengir høringsuttalelsen vår i dette nummeret.
Styret har vært i kontakt med skribent og kåsør Øyvind Thorsen og fått tillatelse til å gjengi noe av hans
tidligere stoff i Hegrastadir. De første betraktninger fra gamle dager kommer i denne utgaven. Og mer følger
etterhvert. Noen kjenner seg sikkert igjen, mens dagens unge kanskje undres over hvordan ting var i ”gamle
dager”.
Vi ønsker å være en aktiv Velforening. Vi har bl.a. planer for videre utvikling av Nærmiljøanlegget på Herstad
slik at det fortsetter å være en trivelig møteplass både for unge og eldre. Derfor oppfordrer vi alle kretsens
husstander og bedrifter til å betale kontingenten på kr. 200,-. Foreløpig er det bare drøyt 30 som har betalt
kontingenten.
Vi ønsker dere alle en flott 17. mai og en riktig god og varm sommer. Neste Hegrastadir er planlagt ultimo
september.
Vennlig hilsen
Ellen Wold Evensen
Leder
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Herstad skole Mai 2011
Vi merker på elevene at nå er det vår. Leken i skolegården er aktiv og glad. Vi er
heldige som har dette store gode området. Det er lite krangling og tøys.
Klagen fra naboen, på våre små scateramper, ble avvist hos Fylkesmannen.
Vi venter på bedre inneluft i skolestua vår. Det er lovet at et stort ventilasjonsanlegg skal monteres i løpet av
2011. Det skal bli fint, for mange strever med rennende øyne og tett nese når de er på jobb.
I år er det Herstad som får besøk av musikkorps i skolegården17. mai. Toget går fra Ørsnesveien kl. 10.30
Vi har 23 elever innmeldt til høstens 1. trinn. De kommer på besøk torsdag 26. mai. Lærere blir Anne Grete
Jørnsen og Beate Vollsnes Ekenes. Neste skoleår har Herstad 177 elever. Det er noen færre enn i år, men ikke
mange.
Vi er en skole der 29 elever har minoritetsspråklig bakgrunn, noe som innebærer at vi har 11 forskjellige språk.
Neste skoleår har vi lærere i kurdisk/arabisk, litauisk, somalisk, portugisisk, thai, punjabi, persisk og bosnisk. Det
blir et flott, fargerikt fellesskap.
Ta kontakt med foresatte til disse barna når det er møter og andre sammenkomster, ring ved fødselsdager for å
avtale om sønn/datter kan komme til dere. Det er ikke alle som kjenner til norsk kultur og tradisjoner.
Gjør det som er mulige i den enkelte familie, for å skape gode klassemiljøer og inkludering av alle elever. Alle
barn har stort behov for venner, spesielt fra klassen!
Av våre 177 elever, er det over 20 som har rett på spesialundervisning. Den vanligste årsaken er diagnoser
som ADHD og Autisme. Disse barna strever med konsentrasjon og oppmerksomhet, eller/og med å forstå
sosiale koder i samvær og lek med andre. Skolehverdagen kan da bli en utfordrende arena å mestre.
Trygge, tydelige rammer og avtaler hjelper mange, men vi blir svært sårbare når kommunen reduserer
driftkostnader og skjærer ned på bemanningen. Dette gjelder så vel lærertetthet som fagarbeidere/assistenter.
Voksne kan hjelpe barn til å mestre en skoledag, som oppleves vanskelig og uforutsigbar, ved å støtte og
forklare hva som skal skje og hvordan det forventes at eleven skal oppføre seg i de ulike situasjonene.
En skole har behov for flere fagpersoner enn lærere!
Vi som har vårt daglige arbeid på Herstad trives godt! Det er aktive foreldre som stiller lojalt opp for skolen.
Møter har i snitt høy frammøteprosent, noe jeg tolker som interesse og engasjement for skolen fra dere som
bor i kretsen.
7. mai er det dugnad i uteområdet. I fjor var over 60 personer aktive med maling, rydding og raking denne
dagen. Takk til dere som bruker fritiden en lørdag i mai for å gjøre skolegården hyggelig og pen for alle oss som
er her til daglig, og til foresatte på 6. trinn som skal lage en flott 17. maifeiring for oss alle.
Sommerferien for elevene starter 17. juni og varer til 22. august!

God sommer
Hilsen
Wenche Danielsen
Rektor
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Årsmelding for Herstad vel 2008 - 2010
Grunnet flere årsaker er det ikke avholdt Årsmøte i Herstad Vel siden 14.04.08 Det er avholdt 3 styremøter i
2008, 1 i 2009 og 3 i 2010.
I 2008 innførte Ordfører Jonstang og Bo Solhaug felles informasjonsmøte for alle lederne i Velforeningene.
Dette gjentas årlig, og Styret i Herstad Vel har vært representert på alle disse møtene.
I 2008 var skolestrukturen på Nøtterøy et hett tema. Det ble bl.a. foreslått å nedlegge Herstad, Torød og Veierland
Barneskoler. F.o.m. august 2008 ble derfor alle krefter samlet om å gi en høringsuttalelse til kommunen. Herstad
Velforening, FAU v/Herstad Skole og Herstad Skole nedla et betydelig arbeid i denne saken, og Herstad Skole ble
reddet. I 2009 arbeidet den samme gruppen med høringsuttalelse ifm nye opptaksområder for barneskolene.
I 2010 har vi arbeidet med trafikksikkerheten ifm det nye sykehjemmet på Smidsrød. Og endelig er også gang- og
sykkelstien langs Tanstadveien ferdigstilt!
Leskuret ved Øhrebekken på Smidsrødveien, som har vært lovet ferdigstillet flere ganger, er nå utsatt til holdeplassopprusting langs Smidsrødveien, som forventes i 2013.
Vi har utarbeidet en ny10 punkts trafikksikkerhetsliste som er publisert i Hegrastadir. Noen av våre tidligere
punkter er blitt gjennomført, mens andre gjenstår. Vi oppfordret alle til å melde inn sine ønsker og behov. Ny liste
vil oversendes kommunen i løpet av våren 2011.
Videre har vi også arbeidet med trafikksikkerheten i forbindelse med den planlagte Borgheimutbyggingen.
Styret i 2008-2010 har bestått av:
Leder:			
			
Nestleder:		
			
Sekretær:		
			
Kasserer:		
			
Styremedlem:		
			
Vararepresentanter:
						

Runar Bekkhus
Stig Gjermundsen
Ellen Wold Evensen
Terje Varpe
Ingun Fitje Selim
Marta Skjeldal Grytnes
Christina Kjærgaard

Herstad, 05.02.11
Ellen Wold Evensen
for styret

Referat fra Årsmøte i Herstad vel. 07.02.11
Herstad Vel’s innbyggere ble innkalt til Årsmøtet gjennom Hegrastadir, Velavisen. Årsmøtet startet kl. 19.00 i
Personalrommet på Herstad Skole. Det var meget godt oppmøte, 16 personer - 11 fra almuen og 5 fra styret.
1.
2.
3.
4.
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Åpning av møtet
Formann Runar Bekkhus åpnet møtet.
Valg av møteleder og referent
Leder Runar Bekkhus ble valgt til møteleder.
Sekretær Ellen Wold Evensen ble valgt til referent.
Årsmelding
Sekretæren leste opp Årsmeldingen punkt for punkt. Årsmeldingen ble godkjent.
Regnskap
Regnskapet ble delt ut og kasserer Terje Varpe gjennomgikk regnskapet. Den største posten gjelder
kjøp av lydanlegg til felles bruk for Velforeningen og Skolen.

5.
Innkomne forslag
Det var innkommet ønske om å diskutere Borgheimutbygging. Denne ble forholdsvis godt gjennomgått og diskutert.
Konklusjon; Herstad Velforening gir sin uttalelse til høringen basert på Velforeningens og Skolens synspunkter.
Jordvern og fortidsminner hører ikke til vårt primærfokus.
6.

Valg
Leder			
Nestleder		
Sekretær		
Kasserer		
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Ellen Wold Evensen		
Svein Arne Rying		
Victoria Sakshaug		
Terje Varpe			
Tom Grytnes			
Morten Falkenberg		
Kjersti Holm			

Revisor

Jan Cato Andreassen

Valgkomité		
				
			
Alle valg var enstemmige.

Runar Bekkhus		
Stig Gjermundsen		

Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

Nøtterøy, 07.02.2011/ewe

Gartnerens Plentips

Herstad Nitrogenmangel
Gule flekker i plenen signaliserer at det er for lite gjødsel. For å reparere på skadene raskt, bør du bruke
kalksalpeter. Det er en rasktvirkende nitrogenholdig gjødsel.
Mose
Mye mose i plenen viser at det er for lite gjødsel, fuktig jord og sur jord. For å få bukt med mosen, må pH-verdien i
jorden heves. Det gjøres ved å tilføre kalk.
Gjødsling
Bruk hagegjødsel på våren når plenen for alvor setter i gang å vokse. Sommerstid kan du bruke nitrogenholdige
og rasktvirkende kalksalpeter. I september kan du gi plenen litt nitrogenfattig gjødsel. Husk at plenen må avslutte
veksten i god tid før frosten kommer.
Løvetann
Er du plaget av løvetann i plenen, er det dessverre ikke bare å kjøre over den med plenklipperen og tro at den blir
borte. Skal du bli kvitt dette ugresset, bruk en spade og stikk rundt hele planten. Løsne forsiktig i løvetannen og
dra den opp slik at hele roten følger med.
Passende klippehøyde
Klipp aldri bort mer enn en trededel av gressets lengde. Varier retningen du klipper i. Klipp på tvers av retningen
du klippet sist, da slipper du at gresset legger seg. Dermed sikrer du god tilgang på luft til røttene.
Naturlig gjødsling
Løv og rester etter plenklippingen er utmerket plengjødsel. Pass på at laget av løv eller plenavklipp ikke blir for
tykt. Det hindrer oksygenopptaket til røttene.
Ugress og mose
Klipper du for langt og gjødsler for lite, gis mose og ugress gode vekstvilkår. Har du vært flink til å gjødsle og
gresset er tørkesterkt, kan du derimot med fordel stille plenklipperen på et lavere klippenivå.
Ikke i skyggen
Som de fleste andre levende planter, liker også gresset seg best i sol. På skyggefulle steder vil du fort merke at
det er vanskeligere å få til en fin plenflate.
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Gang/sykkelvei i Skarphagaveien
dveien
Smidsrø

idsrødvei
Øvre Sm

Ny vei i forbindelse
SmidserødHelsehus
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Ny vei gang/sykkelvei
Kirkeveien
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I forbindelse med den vedtatte utbyggningen av Smidsrød Helsehus (skal stå ferdig 01.01.2013)
mellom Smisdrødveien og Øvre Smidsrødvei (se skisse), er det også vedtatt å bygge gang/
sykkelvei på strekningen Skarphagaveien mellom Øvre Smidsrødvei og Kirkeveien. Merk at det i
planene til ny vei til Smidsrød Helsehus, også tas høyde for å stenge Jacob Tidemansvei.
Herstad Vel ble bedt om å komme med et svar til Høring ang. reguleringsplan til gang/sykkelvei.
Her følger svaret Herstad Vel har gitt til kommunen ang saken:
Vi viser til vår uttalelse vedr. forslag til reguleringsplan for Smidsrød Helsehus av 03.12.10.
Herstad Velforening er meget glade for at det nå skal gjøres noe med Skarphagaveien. Dette har stått på vår
10-punkts trafikkliste siden 2004.
Etter vår mening må disse to planene sees i sammenheng. Etablering av både barnehage og helsehus i området
vil nødvendigvis medføre betydelig økt trafikk - ikke bare i Skarphagaveien, men også i områdene omkring. Det er derfor
meget viktig at man ser og behandler hele området under ett. Dette fordi det både er tids- og kostnadseffektivt i
tillegg til at det sannsynligvis vil gi den beste og rimeligste totalløsningen.
I sakspapirene kan en lese ”.......en økning i trafikken i området pga etablering av ny barnehage og nytt sykehjem
vil endre trafikkforholdene og behovet for å bedre forholdene for gående og syklende vil øke.”
Derfor mener vi at:
•
Planen må strekke seg fra Jacob Tiedemannsvei i nord til Tanstadveien i syd og fra Smidsrødveien i øst til
Kirkeveien i vest.
• Det må etableres G/S-vei eller fortau langs hele denne strekningen.
• Krysset Skarphagaveien/Øvre Smidsrødvei må forbedres.
• Det må etableres G/S-vei, fortau eller annen adkomstvei på østsiden av Smidsrødveien for boligene på østsiden
av Smidsrødveien.
• Skarphagaveien vest, bygge G/S-vei eller fortau fra Øvre Smidsrødvei i retning Herstad Skole helt frem til Kirkeveien.
• Det bør anlegges humper både i Skarphagaveien og Øvre Smidsrødvei for å sikre lav hastighet.
• Ev. bør man forlenge G/S-vei eller fortau i Skarphagaveien fra Øvre Smidsrødvei til Smidsrødveien.
• G/S-vei fra Smidsrødveien til Øvre Smidsrødvei må anlegges langs hele den planlagte nye vei 1.
• G/S må ikke utformes slik det er gjort i Beddabakken(Herstadbakken). Den fungerer til nød i sommerhalvåret,
men vinterstid er effekten tvilsom da sne og brøyting gjør at ”skillet” forsvinner og bilistene bruker hele bredden.
• Man bør ha felles fartsgrense 30 km/t og ikke veksle mellom 30 km/t og 40 km/t.

Vi forutsetter at det ikke blir tatt av private eiendommer, der det er mulig.
Siden formålet med planen i sin helhet er å avdempe konsekvensene av den økte trafikkmengden på strekningen i
forbindelse med etableringen av Smidsrød helsehus, samt å sikre trygg ferdsel for alle trafikanter som benytter veien,
er det ikke mulig kun å se på Skarphagaveien isolert. Det er meget viktig at man også inkluderer de omkringliggende
områdene som vi nevner i vårt innspill. Helhetstenking er nødvendig!
Vi regner med at kommunen tar hensyn til våre innspill.

Borgheim vest-utbygging.
I forbindelse med planene om å bygge ut området Borgheim vest med 500 boliger, sendte kommunen
saken til høring. Etter behandling i kommuneplan-utvalget 30. mars, ble imidlertid byggeplanene
skrinlagt inntil videre.
Her følger svaret Herstad Vel har ga til kommunen ang saken:

Vedr.: Uttalelse til Kommuneplan 2011 – 2023
Vi har gjennomgått kommuneplanen, hatt Årsmøte der planene som omhandler vårt nærområde ble behørig diskutert,
og kommer med våre innspill/bemerkninger.
Herstad Velforening, som representerer ca. 900 husstander, er ikke imot fortetting og nye boligområder, men vi er
imot å ødelegge rekreasjonsområdene i nærmiljøet. Dessuten mener vi at boligbyggingstakten bør forbli 100 enheter
pr. år - som den er i dag. Vi er også av den oppfatning at ovennevnte plan mangler konsekvensanalyser for mange av
planens forslag. Vi savner bl.a. sammenligning av ulike utbyggingsalternativ og konsekvensene av de ulike alternativene.
1. Først og fremst vil vi påpeke at Herstad/Elgestad-området, og spesielt Herstad Skole og kretsens mange
barnehager, allerede har mistet viktige rekreasjons- og friluftsområder ved nedbygging av Herstadåsen. I tillegg
er det nylig etablert en stor barnehage uten gode, nærliggende friluftsområder.
2. Hensynet til barn og unges interesser er prioritert fra nasjonalt hold gjennom den nye plan- og bygningsloven.
Å bygge ned nærområder som brukes flittig av både skoler og barnehager, er ikke forenelig med dette.
3. Grønn Plakat for Nøtterøy viser at planområdet Borgheim Vest er del av et større område i kategori 1, med meget
store landskaps-, natur- og rekreasjonsverdier. Området inneholder viktige stiforbindelser og korridorforbindelser
for myk transport, og er viktige for dannelsen av et lokalt landskapsrom, både når det gjelder temaene natur og landskap.
4. Planområdet må sees i sammenheng med de andre viktige friluftsområder i nærheten (Hellaskogen), og at det
er et viktig bindeledd mot disse.
5. Om vinteren går det skiløyper helt fra Vestskogen og til Golfbanen og Hellaskogen. En utbygging her vil være
en barriere for å utøve friluftliv og aktivitet.
6. Både barnehager, barneskoler, ungdomsskolen og den videregående skolen bruker området daglig både til utflukter,
undervisning og fysisk aktivitet.
7. Blir dette området nedbygd, må man helt til Hellaskogen for å finne områder for slike aktiviteter.
8. Hellaskogen ligger for langt vekk til at barnehager og småskolen kan benytte denne i sitt daglige virke.
9. Hellaskogen ligger også så langt unna at mange familier, voksne og godt voksne, vil bruke bil til rekreasjonsområdet.
Da er hensikten med friluftsliv i nærmiljøet borte.
10. Mye av Hellaskogen er i tillegg allerede nedbygd av Golfbanen.
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11. Hele kommunen, med unntak av Vestskogen og Teie, ligger innenfor virkeområdet til Rikspolitiske Retningslinjer (RPR) Oslofjorden. Det er derfor i områdene Vestskogen og Teie det er mest aktuelt å videreutvikle den bymessige bebyggelsen gjennom fortetting og transformasjon. Teie er en naturlig forlengelse av byområdet Tønsberg.
12. Vi vil også stille spørsmål om vi kan og vil utvikle Borgheim til enda et handelssentrum? Og er det behov for det?
Kanskje det er vel så bra å la Borgheim forbli et kommune- og kultursenter?
13. Dersom det velges å anlegge ny vei utenom Borgheim Sentrum, har Herstad Velforening tidligere påpekt at det
er uheldig med ytterligere trafikkbelastning forbi Herstad Skole. Skal denne veien anlegges, bør den gå helt frem til
Fossås/Astoria!
Helt til slutt vil vi anmerke at det må inn rekkefølgebestemmelser i planene. Ingen storstilt utbygging før ny fastlandsforbindelse er på plass. I tillegg til Nøtterøys egen planlagte utbygging, planlegges det også storstilt utbygging på
Husøy og Kaldnes. Alt dette vil medføre økt trafikkbelastning på Kanalbrua og Mamutkrysset. Trafikkbelastningen
viser en døgntrafikk på 40.000 kjøretøy og tåler ikke ytterligere trafikkvekst.
Forøvrig slutter vi oss helt til Fylkesmannens innsigelser.

ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2011/12
Navn		

Adresse

e-mail 			

Telefon

Ellen Wold Evensen
Lysakerveien 2, 3140 Nøtterøy
33 32 22 20/ 91 163676
elwoev@online.no
Leder															
							
Svein Arne Rying
Øvre Smidsrødvei 34, 3120 Nøtterøy
95 47 27 49
sarying@online.no
Nestleder										
Victoria Sakshaug
Løvangveien 8, 3120 Nøtterøy
91 35 33 14		
victoria.sakshaug@gmail.com
Sekretær											
										
Terje Varpe
Skarphagaveien 42, 3120 Nøtterøy
33 32 32 85/90 89 43 10
terje@notteroynaturmedisinske.no
Kasserer 							
Tom Grytnes
Tanstadveien 25, 3140 Nøtterøy
92 06 53 74
tom@nelpartner.no
Styremedlem														
					
Morten Falkenberg
Rabbeveien 4, 3140 Nøtterøy
91 75 52 44
morten.falkenberg@online.no
Vara						
Kjersti Holm
Vara

Smidsrødveien 79, 3140 Nøtterøy

Vi sees på

97 54 74 73

kjersti.holm@asap.no

Herstad skole
kl.13 på 17. mai

