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Øyvind Thorsen
kommer hjem
til Herstad.
Skribent og kåsør Øyvind Thorsen trådte sine barnesko på Herstad. Nå
kommer “vår mann” tilbake! I forbindelse med Herstad Vels Årsmøte vil
Øyvind Thorsen holde kåseri på Sjølyst Eldresenter kl. 19 torsdag 1. mars.
Dette er første gang han han kåserer i Tønsberg/Nøtterøy regionen.
Se forøvrig også innkalling til Årsmøtet på siste side.
Møtet er åpent for alle - også “ikke-Herstadinger”.
I tillegg til Øyvind Thorsen og vanlige Årsmøtesaker, vil du også få
informasjon fra Nøtterøy Kommune om Helsehuset, gang og sykkelvei
langs Skarphagaveien og trafikkløsninger i Sjølystområdet.

Velkommen til Årsmøte torsdag 1.mars, kl.19.00

Herstad Vel på Facebook
Nå er Herstad Velforening på Facebook. Gå inn på:
https://www.facebook.com/pages/Herstad-Velforening/295392770495854.
Det er opp til oss alle, som beboere i Herstad-krets, å gjøre Facebooksiden levende.

Leders

Hjørne

Håper dere alle har hatt en hyggelig
jule- og nyttårsfeiring. Vi er allerede
langt inne i det nye året. Nye muligheter
og nye utfordringer. Heldigvis vet
ingen av oss hva året vil bringe med
seg - men la oss forsøke å møte dagene med smil
og vennlighet. Det gjør det meste så mye lettere.
Det skaper også et vennligere og varmere samfunn.
Nå venter vi, og mange med oss, på at myndighetene
skal komme igang med ny fastlandsforbindelse. I
mellomtiden følger vi med på det som skjer i kretsen vår, både med hensyn til boligbygging og reguleringsplaner. Smidsrød Helsehus vil naturligvis
medføre mer trafikk i kretsen - og vi vil påse at
man tar vare på de myke trafikantene.

Vi skal ha Årsmøte torsdag 1. mars i kantinen på
Sjølystsenteret. I år kombinerer vi Årsmøte med
hyggelig innslag av Øyvind Thorsen og nyttig
informasjon fra kommunen. Derfor håper vi mange
tar turen til Sjølystsenteret denne kvelden. Det er
alltid hyggelig å få innspill fra flest mulig slik at
styret kan gjøre en best mulig jobb - for folk flest.
I år håper vi å slippe å sende ut bankgiro for
kontingenten for 2012. Fint om dere vil betale
innen 28.02.12 - til konto 2470.14.24855. Det
koster å produsere bankgiroer. Er det noen som
absolutt vil ha bankgiro, vennligst ta kontakt med
meg på 91 16 36 76.
Valgkomitéens leder er Runar Bekkhus. Fint hvis
noen nye har lyst og anledning til å gjøre noe for
velforeningen.
Ta kontakt med Runar på telefon 92 62 06 50 eller
mail runar.bekkhus@momenta.no
Vel møtt på årsmøtet.
Hilsen
Ellen Wold Evensen

Barnas Stasjon på Teie

Møteplass for barnefamilier (0-8 år)
Teie Torv 1, Blå Kors bygget, over Havnøy
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Åpningstider – 9.00- 15.00
Tirsdager
- Lunsj
Onsdager
- Barseltreff
Torsdager
- Lunsj
Torsdager
- Familiemiddag

11.00 – 13.00
11.00 - 13.00
11.00 – 13.00
16.00 – 18.30

Herstad skole
vinter 2012
Vi begynte skoleåret etter jul med juletrefest i
Wilhelmsenhallen, arrangert av foresatte på 3. trinn.
Jeg hørte at oppslutningen var god og at store og
små koste seg på festen.
Siste skoledag før jul, tirsdag 20. desember kom
Muctarr Koroma og mottok en sjekk på kr. 10 400.
Beløpet er halvparten av overskuddet fra Herstaddagen
i november.
Muctarr bygger skoler i sin hjemby Rogbanka i
Sierra Leone. Våre elever følger med på prosjektet
når Muctarr kommer til Herstads 4. og 5. trinn om
høsten før Herstaddagen. Han forteller og viser bilder
fra Rogbanka. Det er fint at barn erfarer at det nytter
å hjelpe barn i andre deler av verden.
Takk til alle som besøkte skolen på Herstaddagen.
Vi har hatt et turbulent skoleår på Herstad, helt
siden august. Noen trinn har merket dette mer enn
andre, men alle har hatt noen ustabile dager eller uker.
I tillegg til vanlig sykefravær har to ansatte, Hilde Marie
og Ingebjørg, svangerskapspermisjon. Ingebjørg fikk
en nydelig liten jente, 3. januar.

To ansatte har brukket armen og andre har hatt fravær
av mer privat karakter. Det har vært en vanskelig
timeplankabal etter jul også, og vi er ennå ikke helt
i mål.
1. februar sluttet Harriet Aafos og vikaren der er ikke
helt på plass.
På 4. trinn, for Hilde Marie, heter vikarene Nina
Bruteig Kristoffersen og Jeanette Nilsen. SFO vikar
for Ingebjørg heter Lena Kalleberg.
Til høsten kan det se ut som vi får den største 1.
trinns gruppen elever på mange år. Antall barn er i
dag 38, det er gledelig. Etter en liten nedgang i
elevtallet i løpet av flere år, kan det nå se ut som
Herstad skole igjen blir en toparallellskole. Vi gleder
oss over det.
Mye skjer i vår gamle skolestue, vi ser fram til
vinteraktiviteter og snølek. 16. og 17. februar er
dager da vi tenker at hele skolen skal bruke ski og
skøyter.
Ønsker oss snø, og 180 barn med røde roser i kinna
etter lek i frisk, kald vinterluft.
Wenche Danielsen
Rektor

Nøtterøy kommune tar vare
på eldre hjemmeboende.
Sandpapir på boks og bytte av batterier i
røykvarslere er et av tiltakene.
I fjor høst ble vi invitert til et møte med kommunen, Brannvesenet og Frivillighetssentralen. De ville
gjerne ha hjelp av velforeningene til å dele ut dette materiellet til hjemmeboende eldre som var født i
3 spesifikke årstall.
Vi i styret i Herstad Vel stilte på dette møtet. Selvfølgelig ville vi være med. I begynnelsen av desember
gikk vi 2 og 2 fra styret til de oppgitte adressene og delte ut ”sandbøtter” og byttet batterier. Vi ble veldig
godt mottatt - og det var hyggelig å hilse på noen av dem som bor i kretsen vår.
Til neste år blir det sikkert andre aldersgrupper som får den samme servicen. Til dere eldre vil vi bare si:
Ta i mot - ”sanden” kan hindre benbrudd og fungerende røykvarslere kan redde liv.
Hyggelig at kommunen gjør dette for de eldre, men vi håper at alle eldre over en bestemt alder skal få
dette tilbudet - hvert år.
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Vi har vært i kontakt med DSB og fått disse generelle tipsene for å sikre hjemmene våre.
Les dem - og sjekk hjemmet ditt. Se om sikkerheten er ivaretatt.

Brann- og elsikkerhet i hjemmet
Det er mye som kan gjøres for å bedre sikkerheten, med enkle metoder.
Her får du noen tips!
Tørrkoking på komfyr

Svært mange branntilløp skyldes at gryta ble glemt på komfyren. Gå aldri fra komfyren uten at alle platene er
skrudd av, og grytene dratt til side. Det finnes komfyrvakter som varsler hvis temperaturen blir for høy.

Sjekk sikringsskapet og EL-anlegget

DSB anbefaler at en elektroinstallatør foretar ettersyn av elanlegg i boliger hvert tiende år. Varme sikringer eller
svidd lukt i sikringsskapet er aldri noen god sovemedisin. Sørg for at alle skrusikringer strammes til minst en gang
hvert år. Har du sikringer på loftet er det viktig å kontrollere og etterdra disse også årlig. Alt for mange branner starter her.
Vasker du tøy om natta, er det ikke sikkert du våkner tidsnok hvis noe går galt med vaskemaskinen. Hvorfor ikke
montere en røykvarsler på vaskerommet? Vær også oppmerksom på utstrakt bruk av skjøteledninger - mange
branner starter her.

Overdekking av elektrisk utstyr

Visste du at alle elektriske apparater utvikler varme? Ikke legg duk over TVen, eller tørk klær på panelovnen. Pass
også på at gardiner ikke henger over en panelovn. Hva med løse lamper på barnerom?
Har du downlights? På grunn av den høye temperaturen disse kan utvikle, bør du sjekke om det er endringer i
farge rundt lampene. Bruk kun anbefalte lyskilder.

Elektriske arbeider

Selv om alle kan kjøpe elektrisk materiell beregnet på fast montasje i butikken, er det kun elektroinstallatør som
har lov til å installere fast utstyr som tilkobles uten ledning og støpsel.Visse, enkle koblinger som taklamper,
lampettbrytere og støpsler kan du gjøre selv, se www.dsb.no for en oversikt.

Røykvarsler

Sørg for å skifte batterier en gang i året. Sjekk hver måned at den gir signal. Det skal være minst en varsler i hver
boenhet, men flere varslere er både fornuftig, og i mange tilfeller nødvendig, pga. stengte dører og naturlig
oppdeling av boligen. Alle bør kunne høre en brannalarm. Røykvarsler bør monteres i alle soverom, noe som er
ekstra viktig hvis det røykes der. Har du en spesiell plass du røyker, er det lurt å montere en ekstra varsler der.

Bruk av åpen ild

Spesielt i den mørke årstiden får mange ødelagt hjemmet sitt pga. lys med åpen flamme. Forlat aldri rommet med
brennende lys, og unngå bruk av brennbare “lysmansjetter”. Ildsteder som ovner og peiser må vedlikeholdes. Det
skal være ubrennbart materiale minimum 30 cm ut fra ildstedet, både på sidene og gulvet. Ikke bruk engangsgrill
på terrassegulvet eller bordet.

Rømningsveier

Har du tenkt gjennom hva som kan skje, og hvordan en evakuering skal foregå hvis f.eks. trappa står i brann? Ta
med familien på en “sikkerhetsrunde” og snakk sammen om hva som kan skje, og hvordan dere skal oppføre dere
da, og hvor / hvordan dere evakuerer. Brannstige og branntau bør testes, slik at alle er fortrolige med disse.
Rømningsveier for hybler på loft og i kjeller må også vurderes. Kravene til disse finner du på www.dsb.no

Slukkeutstyr

Sørg for at det finnes manuelt brannslukningsutstyr i hver boenhet, og at alle vet hvor det er, og hvordan det
brukes. Rask slukking kan redde hjemmet ditt.
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Herstad i gamle dager. Del 3
v/ Øyvind Thorsen

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:

Ku-ruka og Døden var steder vi hadde
mye moro!
Den utvidede reisevirksomheten førte til at det ble
tatt opp idrettslige forbindelser strøkene imellom.
Mange store fotballkamper har jeg spilt, eller skal vi
heller si langvarige. Hadde vi fridag, begynte kampen
ved ni-tiden om morgenen og varte til mørkets frembrudd
eller til eieren av ballen måtte hjem og spise middag.
Men det var lite populært, særlig hvis balleieren var
på det laget som ledet.
En av de mer berømte banene het Ku-ruka. Her, og i
hoppbakken Døden fikk mang en ung nøttlending,
som siden skulle markere seg blant vårt lands fremste
menn, sine første bitende nederlag og jublende seire.
Det er nok å nevne navn som.......som..... Nåja, blås i det.
Hoppbakken fikk i hvert fall navnet sitt på grunn av et
urimelig stort ovarenn, mens unnarennet var ti meter
langt og bratt. De beste hopperne, som Hans Thorbjørn
og Erling og Eigil, landet på sletta og sto dønn. Derav
navnet.
Ku-ruka var døpt etter avfallet fra kuene til Fossaas,
storgården i distriktet og med en besetning som
ødela mangt et fikst oppløp. Den banen var alltid

sleip. Litt lenger oppe i skauen lå avlastningsbanen,
Aronsletta, men der regjerte større karer enn oss.
Ble du ikke ballgutt, ble du satt på venstre ving og der
var det liten ære å hente dengang. Ensidig høyrebente
som vi var alle sammen. Året rundt var idretten vår
store beskjeftigelse, og lykkelig var jeg som hadde
en eldre fetter som var så god på fotballbanen. Det
ble både juniorlandslag og ungdomslandslag og til
slutt mange A-landskaper på Tore. Og da gikk det for
langt for en to år eldre kamerat av meg. - Vil du bytte
fetteren din mot to av mine onkler? spurte
Ragnar. - Den ene har bil! Men nei, bytte bort en
landslagspiller? Dessuten var jeg, og de fleste av
vennene mine, mye bilsyke. En tre kilometers tur med
ringbussen til byen for å gå på kino, var mer enn vi
tålte. Mange, mange var vi som måtte gi opp og gå
de to siste kilometrene. Og atter andre ble kastet
av fordi de ikke hadde betalt. Kontrollør Madsen var
en streng herre. I byen var det flere strenge herrer.
Mo, Dahl, Johannessen, Cudrio og Donner var karer
det sto respekt av. De var i politiet, og aldri ropte
noen klassepurk efter dem, nei.
Fortsetter i neste nummer.

Kontingenten for 2012
Styret håper innbyggerne i kretsen vil betale kontingenten for 2012 med
kr. 200 til kontonummer 2470.14.24855 på bakgrunn av denne oppfordringen.
Det koster oss mye penger å produsere bankgiroer – så det håper vi å unngå.
Merk innbetalingen med navn, veinavn og nummer.
Tusen takk for at du støtter Velforeningens arbeid.

5

Dette brevet fikk vi fra Herstadnissen før jul. Selv
om det nå er en liten stund siden, velger vi å ta det
med i denne utgaven av Hegrastadir.
For Herstadnissen er aktiv året rundt.

Herstadnissen
Det har egentlig vært spennende å få vite hva en rektor
bruker så mange timer på kontoret sitt til. Mange av
Englebarna lurer også på det. Det kan da ikke være så
mye å gjøre bak et skrivebord på en skole? Hva gjør du
egentlig spør de om mange ganger. Kan vi få se hvor
kontoret ditt er? Kommer vi til rektor hvis noen
“melder oss”?
Herlige små “onger” med mange tanker. Nissefar blir
blank i øya!
Rektor har forsvunnet ut fra kontoret noen ganger – da
håper han at hun har hatt tid til å se og møte englebarna
– de er jo det viktigste på en skole. Uten disse glade
stemmene og leken ville det være meningsløst for ham
å fortsette å bo på Herstad skole.
De dyktige ansatte som han ofte møter i korridorene
ville i hvert fall ikke ha noe i skolestua hans å gjøre.
Det renner en tåre fra et gammelt nisseøye ved tanken
på muligheten for at ingen sanger og glad latter skulle
lyde i trapper og klasserom.
Selv den lille rakkerungen som ligger ute i korridoren titt
og ofte vil han savne, ja alle sammen, men alt har jo en
slutt, kanskje…

Nissen gned seg i øynene og følte seg støl og stiv
i rygg og nakke. Hodet var fullt av alle de vanskelige
tankene.
Hvordan skulle han klare å møte menneskene på skolen
denne julen. Han var helt forvirra. Det var minst tusen
ting på en gang som svirret rundt i toppen. Han lette
etter en måte å få alt ut og vekk, ut av hodet i hvert
fall. 2011 hadde vært et strevsomt år.
Hvordan skulle han få tømt ut alt han hadde i tankene?
Da kom han på det.Tankekart, ja så klart, tankekart var
tingen. Det var måten å rydde på. Han stavret seg opp,
fant blyant og papir. Laget en oval midt på arket, den
ble litt ujevn og skjev, men blås, tenkte han. Det var
ikke det viktigste.
Midt i ovalen skrev han 2011.
Så ble han sittende, og sittende. Han stirret på årstallet
og tenkte hardt og lenge, inntil han laget en lang strek
og skrev Uro på enden av den. Det var nr. en. Så laget
han en strek til og skrev Misnøye.
På den tredje skrev han hovedtillitsvalgt og på den
fjerde Møter. Han skrev og skrev og tankekartet ble
fullere og fullere, av ord, ord.
Negative ord og positive ord, som humor, overskudd,
hvem skal undervise hvor? Nå og neste skoleår? Klager,
sutring, blogg, foresatte, Teigar Sør, skyssing, elever,
atferdsproblemer, PPT, klasseledelse, veiledning, møter,
Nationale prøver, resultater, styringsmøter, barnevern,
foreldreskole, førskoledag, avslutninger.
Nissefar skriver og skriver. Tankekartet blir tettere og
tettere. Den gamle kroppen blir både støl og stiv, men
når han først er i gang gir han seg ikke før han har fått
med alle ordene han har i hodet og som han har
snappet opp ved å sitte i skapet til rektor og lytte til
møter, telefoner og diskusjoner i hele 2011.

Det siste ordet han skriver er Sommerferie. Han bruker
store bokstaver. Nå får det være grenser for alt rektor
skal ta stilling til og mene noe om, Sommerferie må vel
føre til en pause for en sjef og en gammel nisseskrott.
Det ble ro i tre uker.
Så hendte det som preget hele Norge, ja også hans lille
kommune ble berørt.
Rektor kom på jobb og forberedte en litt annerledes
oppstart enn tidligere år. Det ble verdig, trist og alvorlig.
Men det bandt oss tettere sammen. Vi forstod enda
bedre hvor verdifullt hvert enkelt menneske er. Det
er viktig å tenke på, humrer Nissefar. Barna våre!
Menneskene! Ungdommen! Ja, alle. Vi er verdifulle, alle
vi i Vårt Lille Land.
Så godt å vite at ingen av hans nåværende eller
tidligere englebarn er rammet av udåden 22. juli. Den
gamle finner god trøst i det.
Så er hverdagen i skolestua der igjen, mange nye barn
og mange godt kjente for ham. Han fryder seg over å
se, møte og høre dem. Så flinke de er. Så gode til å lese
og regne. Så fornøyde de virker, ja, noen forteller ham
at de liker å gå på skolen, at det er det beste de vet! At
de har lengtet til skolestua i sommerferien.Makalause
unger!
Kryss i taket, give me five!!! Han er kjempestolt. Men
Nissekroppen lister seg også inn til rektor for han
husker godt:
Og der observerer han på nytt at dama bruker tiden til
møter, møter, foreldre, elever, krav, misnøye.
Nå må hun vel snart ut i hverdagen og møte de små!
Jo, hun står i døra noen morgener, og hun besøker de
yngste barna innimellom, men etter hans mening er det
altfor sjelden. Hun bør oppsøke skolestua der læringsaktiviteter pågår. Hun burde se ”onger” hver dag,

hvorfor er hun egentlig på jobb?
Anders, Trude og Wenche Kontor, er gode å ha for
rektor, tenker Nissefar, de er rolige og tar en ting av
gangen. Men de blir nok slitne innimellom de også, de
får ta seg en lur en gang i blant, det gjør han. Trude har
til og med blitt 50 år, noe han nesten ikke trur på, men
tiden flyr. Så det er vel sant!
De tillitsvalgte er også gode støttespillere. Begge skal
bli Leseveiledere for personalet. Makan til jenter! Hva de
gir av seg sjøl for fellesskapet. Det er forresten mange
andre i skolestua hans som også gjør det, han må bare
ikke glømme å se seg om. Noen baker, andre rydder,
forteller historier....eller bare ler og har godt humør....ja,
forresten, de sitter jo å forbereder undervisningsaktivitetene til langt på eftan…lojale, samvittighetsfulle
og dyktige som de er.
Det er viktig med humor og latter på en arbeidsplass,
og at hver og en bidrar til fellesskapet, det er jo det som
gjør at vi får et godt arbeidsmiljø. Respekt og omtanke,
vi har behov for dere alle, like og ulike.
Herstadnissen krøp opp i kofferten til rektor da hun dro
to uker til Spania i høst, etter den turen bestemte han
seg for å flytte, hvis han får med seg nissemor da...
Han tenker at han og nissemor får snike seg med på
lasset når rektor rydder kontoret til sommeren.
Han flytter til Torød. Det er ikke langt, men det kan bli
litt for fredelig, hvordan skal det gå med alle englebarna
og de voksne menneskene i skolestua på Herstad.
Nei, han kan ikke tenke for mye på det. De kommer til
å klare seg og han og Nissemor får det travelt med
noe annet
For på Torød bor det en liten nissegutt som han skal bli
kjent med. Ja, han kjenner ham litt i dag også, men
ikke godt nok. Det kan bli gøy å finne på noen små
overraskelser for ham. Gutten skal begynne på
skolen snart, og nissefar har overhørt at han gleder seg
til at han endelig skal få en ordentlig farmor, en farmor
med god tid.
Farmorer skal ha et stort fang, en trygg hånd, lese
eventyr og spille spill, men det beste er en med god,
veldig, veldig god tid. Farmorer skal også være der før
skolen og etter skolen, når nissegutt er syk, og mamma
og pappa må på jobb. Det er en ordentlig farmor.
En rektorfarmor har vært fint det også, men hun har
så lite tid.
Den gamle nissen i kontorskapet gnir seg øynene og
prøver å komme ut av den tunge søvnen, drømmen blir
avbrutt av at;
Telefonen ringer igjen, på rektorskrivebordet:
“Kommer ikke på skolen”? får han ikke ut av senga
Rektor henter, “kommer ikke, neste dag heller”, henter,
rektor henter og henter. Etter noen uker er nok, nok
Kommunaldirektøren må involveres, og PPTjenesten og
barnevernet og RMU og foresatte og Tjenestekontoret
Søknad om IP sendes, rektor hjelper med å finne
skjemaer, avslag kommer, rektor hjelper til med å anke,
fylle ut nye skjemaer
Og da IP blir innvilget er hun jammen den som får
jobben som koordinator også, jammen er hun heldig
– når hun sier “nei, takk, jeg har allerede en jobb, ja som
rektor på Herstad skole, blir hun overhørt”

“du får din lønn i himmelen” tenker hun når hun kryper
under dyna om kvelden. Der oppe har du sikkert tid
nok også!
Nissefar har oppdaget at rektordama hans noen dager
er innom klasserom for å prøve å få lært englebarna
litt norsk og matematikk. Ikke skjønner han hvordan
hun rekker det. Men nå må han fullføre jobben, han har
drømt seg helt bort, det var jo tankekartet han begynte
på. Mon tro hvordan fagteksten vil bli med dette
tankekartet? Det er jo så mange ord. Fagteksten blir i
hvert fall ikke like god som det 3. trinn, de som nå er 4.,
skrev om 17. mai:
Da begynte de slik:
“Nå skal jeg skrive om 17. mai: jeg skal skrive om hva
jeg gjorde, hva jeg spiste eller hvor jeg var og hvem
jeg var sammen med.” Det ble produsert mange herlige
fortellinger fra unge mennesker. De har i hvert fall lært
å skrive. Og det tror han mange av de andre store og
små englene i skolestua hans også har lært. Nissefar
smiler stolt og tenker tilbake. Han lyttet interessert da
lærerne leste 17. mai tekstene på personalmøtet. De
skulle bare ha visst at han var i rommet den dagen, men
de så han jo ikke.
Han gir opp fagteksten om rektor! Den blir altfor lang,
og nå er det heldigvis juleferie snart, det har han
merket på sang og lukt i skolestua, men også på kroppen.
Han er alltid i topp form på denne tiden av året, når
ungene gleder seg og venter på pakkene hans.
Foreldrene strømmer ut og inn av skolestua for å være
publikum til skuespill og sanger. De har god grunn til å
være stolte av barna sine, når de er så flinke.
Nissemor traller og baker. Nissefar hamrer og spikrer.
Han spanderer et lite glass med noe godt i, det hjelper
på sangstemmen.
Snart pynter de treet sammen og roen senker seg.
Jo, det er godt med jul, humrer han i det lange skjegget,
han skal sove i mange måneder etterpå, fram mot
sommeren.
Han humper ned trappa til alle dem som spiser og koser
seg på personalrommet. Der går han modig inn og stiller
seg ved siden av rektor, trygg og staut.
God jul, sier han.
Ja, god jul til dere alle. Kom tilbake til skolestua i januar
med nye krefter og ny giv.
God jul og takk til alle!
Hilsen
Nissefar
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AGENDA

ÅRSMØTE

i Herstad Vel
torsdag 1. mars 2012, kl. 19.00
i Kantina på Sjølyst
1. Åpning v/leder
2. Øyvind Thorsen kåserer om gamle
dager og litt om nyere tider.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Årsmelding
5. Regnskap v/kasserer
6. Fastsettelse av kontingent for 2013
7. Vedtektsendringer
8. Innkomne saker
9. Valg av styre
10. Representanter fra kommunen informerer om
Helsehuset og fremdriften av reguleringsplanene som
omhandler gang- og sykkelvei langs Skarphagaveien
samt trafikkløsninger i Sjølystområdet.

ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2011/12
Navn		

Adresse

Telefon

e-mail

Ellen Wold Evensen
Lysakerveien 2, 3140 Nøtterøy
33 32 22 20/ 91 16 36 76
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 Nøtterø
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

97 54 74 73

kjersti.holm@asap.no

