47.
50. ÅRGANG
ÅRGANG –– NR.1
NR.1 –– OPPLAG
OPPLAG 1500
1400 EKS.
EKS. –– APRIL
APRIL 2018
2015

LEDER APRIL 2018
Hei til alle i Bergan vel!

Våren har endelig kommet!

Med denne våren følger det også et rykende ferskt
nummer av Skjærgårdsnytt, som du nå sitter og leser i.
Dere vil sikkert legge merke til at denne utgaven skiller seg
noe fra de foregående ved at det er mer stoff. Dette er et
resultat av at vi har fått med oss noen «nye koster» inn i
styret. Det har vært en ny giv, og entusiasmen blomstrer
i Skjærgårdsnyttredaksjonen. Dette er en effekt vi kunne
tenkt oss å se i andre komiteer også! Det er fritt fram for å
melde seg til innsats i regi av Bergan vel dersom det er noe
av det Bergan vel driver med som du har lyst til å være en
del av.
I forbindelse med disse årstidene våre som kommer og
går, hører jeg stadig folk snakke om hvor fort tiden går.
Jeg tror det er viktig å være klar over èn ting: Tiden går
ikke, tiden kommer! Hvis man har denne innstillingen til
aspektet tid, tror jeg det blir mer naturlig å tenke over hva

INFO

man skal gjøre, og ikke så mye over hva man skulle ha gjort!
Våren er en fin tid for denne måten å møte tilværelsen på,
for våren bærer løfter om «ny tid». Nå spretter løvet, båter
gjøres klare for sjøsetting og ferieturer planlegges sikkert
i mange hjem. Vi er flinke til å se framover når det stadig
blir lysere og lengre dager. Tenk om vi kunne tatt med oss
denne innstillingen også når høsten etter hvert kommer!
Uansett tid eller ferieplaner - kos deg med denne utgaven
av velavisa vår, og ha en fantastisk fin vår og sommer!
PS: Håper vi ses på et eller flere av arrangementene våre!

				

Styret/Redaksjonen:

Kontaktinformasjon:

Tor Bartnes
Jan-Erik Bjørge
Monica Ellefsen
Petter Grødem
Trine Sommerseth
Marte Wrige
Pål Wrige
Jan Pedersen
Line Bülow-Kristiansen
Arne Lassen Urdahl
Gustav Kamfjord

Barneskjær:
Bob Voith
33 38 73 60
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Leder:
Jan Pedersen
97 16 07 56
j-peder4@online.no

Jan P. - Leder, Bergan vel

Bergan Krets Vel:

Bankkonto: 0537.07.78134
Årskontingent kr. 150,Sjekk ut vår hjemmeside
www.berganvel.no
Følg oss på Facebook og Instagram!
@BerganVel
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THOMAS DYBDAHL TIL
BARNESKJÆR 16.JUNI 2018

til Spellemannprisen 2010 i klassen mannlig artist. I 2013
kom hans sjette album What’s Left Is Forever. I 2017 kom
hans foreløpig siste album, The Great Plains (Wikipedia).

Med bare stemmen og gitarene har Thomas Dybdahl i
mange år fortryllet publikum rundt i Norge. Med i kofferten
har han et vidt spekter sanger som også inkluderer låter
fra hans siste album “The Great Plains”.
Albumet fikk strålende mottakelse da det kom og det
ble trillet 5 på terningen i VG, Aftenposten, Dagbladet,
Dagsavisen og Stavanger Aftenblad. Dagbladet skrev
om albumet: «Pur Vellyd Fra Dybdahl» og Morgenbladet
meldte «I mine ører blir Dybdahl bare bedre og bedre».
Det blir en opplevelse å se Thomas Dybdahl alene med
gitarer og han kommer til oss den16.juni.

Det er allerede forhåndssolgt mange billetter og det vil
bli begrensninger på hvor mange vi kan selge. Det betyr
at dere som vil på konsert må kjøpe billetter så snart som
mulig. Kontakt Petter J. Grødem på tlf 90 66 52 57 for
billetter!

Billettene koster kroner 300,- frem til 25. mai.
Etter denne datoen vil prisene øke til 400,Også i år blir det konsert på Barneskjær. Rekken av artister
som har besøkt oss begynner å bli lang, Ole Paus, Jan
Eggum, Sigvart Dagsland, Unni Wilhelmsen har alle spilt på
øya. Denne gangen har vi fått en av Norges fremste artister.
Thomas Dybdahl holder konsert 16. juni, det er bare å
glede seg.
Dybdahl har laget en lang rekke album og mottatt mange priser for
sin musikk.
Et av hans mest kjente album, ”That Great October Sound”, er i
stor grad inspirert av Neil Young og alternativ countrymusikk.
Albumet solgte godt på bakgrunn av omfattende radiospilling og
presseoppmerksomhet. For albumet vant han Alarmprisen 2003 i
klassen pop og Spellemannprisen 2002 i klassen popsolist. Han fikk
dessuten Edvard-prisen 2003 i klassen populærmusikk for sangen
«All’s Not Lost»
Platene Stray Dogs (2003) og One Day You’ll Dance for Me, New York
City (2004), befestet Dybdahls posisjon som en av landets fremste
popmusikere. Han ble nominert til to priser under Spellemannprisen
2003: mannlig popsolist for Stray Dogs og årets musikkvideo for
«Cecilia». Hans fjerde album Science ble gitt ut i 2006 og for det vant
han Spellemannprisen 2006 som beste mannlig artist. For sitt femte
album, Waiting for That One Clear Moment fra 2010, ble han nominert
4

Det vil bli mulig å kjøpe mat og drikke på Barneskjær.

Alle vil bli fraktet til og fra Barneskjær med båt, det vil ikke
være anledning til å legge til ved brygga denne dagen.

“Jeg vil også benytte anledningen til å takke våre
sponsorer, Kiwi, Meny og Zett eiendom. Det hadde ikke
vært mulig å arrangere en slik konsert uten deres hjelp.
Tusen takk til alle dere som hjelper til på andre måter!!”
Dersom det er noen som føler seg kallet til å være med som
sponsor kan dere kontakte Petter J. Grødem.

Vi i Bergan vel gleder til en uforglemmelig
sommerkonsert 16. juni.
Håper å se akkurat deg på Barneskjær!

Tekst: Petter J. Grødem

BERGANDYSTEN 2018

VELKOMMEN TIL VERDENS BESTE SPRINT TRIATHLON
18 august 2018 kl. 11.00 går Bergandysten av stabelen.
Bergandysten arrangeres i Bergan vel for venner av venner
og avsluttes med fest på Barneskjær om kvelden. Alle med
tilknytning til vellet (romslig definisjon) kan delta.

Distansene er ca. 350 m svømming, 25 km sykling og 6 km
løping i verdens hyggeligste omgivelser, på Nøtterøy. Man
kan starte singel, lag eller Duo. Duo har vi laget slik at en
voksen(18+) kan gjennomføre sammen med en som over
12 år, de må mao. gjennomføre samen og den voksne har
ansvaret. Vi håper å få noen bra familie dueller! Lagene kan
bestå av 2 eller 3 personer, kvinner og menn. Vi har felles
start så det skilles bare under premieutdelingen.

Det blir satt opp premier for beste prestasjon i dame og
herre klasse (individuelt, vandrepremie), beste lag og beste
forbedring! Den siste kan selvsagt bare gå til en deltager
som deltok i 2017.

“Vi håper du melder deg på og meld gjerne på en venn også!
Dette er bare moro og gjøres for at vi skal ha det sosialt
og kanskje få lyst til å trene litt mer….” - Trygve Egenes,
arrangør.
Gå inn på www.bergandysten.no for å melde deg på.
Her finner du link til påmeldingen samt bilder og info om
arrangementet.
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BERGAN VEL GRAND PRIX 2018
Vi gjentar suksessen fra i fjor og setter opp
et nytt Olabilløp søndag 3. juni kl 12:00 i
Veumåsen.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Vi håper det vil bli:

•tid nok til bygging av Olabil før løpet

•gode tekniske løsninger og mange kreative innslag

•en morsom, spennende og fartsfylt dag for hele familien
•sikkert både for sjåfører og tilskuere
•premiering av alle som deltar

•økonomisk suksess = 0+, da kan Bergan vel gjenta Olabil
arrangementet neste år også

I år, som i fjor, håper vi på velvilje både hos gamle og
nye sponsorer, slik at vi når målene for arrangementet.
Vi trenger premier til alle sjåførene og Olabil eierne.
Rekvisitter som hører naturlig hjemme på profesjonelle
Grand Prix løp. I fjor stilte mange fra det lokale næringslivet
opp både i Færder og Tønsberg.

Ellers trenger vi alltid gode hjelpere som bidrar med
gjennomføring av selve løpet. Baker kaker, lager saft og
koker kaffe til kiosken eller som kan hjelpe til med salget.
Når det gjelder sikkerheten til sjåførene og publikum
vil vi stenge deler av Veumåsen og lage bane av brukte
bildekk. Alle bilene må ha styring med begrensning slik at
svingradius ikke blir for knapp og bilene kan velte. Ellers
kreves god bremsefunksjon i form av fot eller håndbrems
eller bare rett og slett tau festet godt fast i olabilen og en
foresatt bak bilen som kan kontrollere farten. Basert på
erfaringen fra i fjor vil vi i år legge ekstra vekt på teknisk
kontroll av bilene før start.
For spørsmål ta kontakt med oss på telefonnummer Gustav
(92893673) eller Jan-Erik (93417034)

Ink on AS
– alt av design og trykksaker
Telefon: 44 31 946 / E-post: post@inkon.no
www.inkon.no
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ÅRETS 17. MAI FEIRING

Foto: Klippet fra video av Eigil Kittang Ramstad

VELKOMMEN TIL FEIRING AV 17. MAI PÅ OSERØD SKOLE
Tradisjonen tro skal vi også i år markere nasjonaldagen på
Oserød skole.
Vi i årets 17. mai komité vil med dette invitere små og
store til en flott feiring på skolen.
Det presiseres at det er et arrangement for alle, uavhengig
om man har barn som går på skolen.

Kl. 13.00 går det tog fra Meny til skolen med skolekorps.
Vi oppfordrer alle til å følge toget inn til skolen.
Arrangementet avslutter kl. 15.30.

Hos Meny har vi hver uke
5 fristende tilbud
på frukt og grønnsaker.
Spiser du en håndfull av de fem fargene i regnbuen hver dag, er du på god
vei til å gi kroppen det den trenger av antioksidanter, vitaminer og
mineraler. Gode priser, godt utvalg, tips og inspirasjon på meny.no

Det vil bli tale for dagen, tradisjonelle 17. mai leker, salg av
kaker, pølser, is, kaffe mm.

Mer informasjon om arrangementet, kommer på Oserød
skoles hjemmeside når nasjonaldagen nærmer seg www.oserodskole.no

ALLE I NÆRMILJØET ER
HJERTELIG VELKOMMEN
TIL EN HYGGELIG FEIRING

uke12_Meny_Nøtterøy_74x90.indd 1

11.03.11 10.10

Jon Bye- Andersen
Åpningstider 8-21 (20)
Telefon 33 30 43 40
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NIF`S OPPSLAGSTAVLE
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NYTT KLUBBHUS PÅ NIF

Som mange i nærområdet kanskje har lagt
merke til oppføres det et nytt bygg på Nesskogen
idrettspark. Dette er det nye klubbhuset, som
lenge har vært ønsket av både NIF hovedforening
og ikke minst brukerne selv.

NIF Hovedforening har de siste 3 årene jobbet med en
grundig utredning angående nytt klubbhus basert på
ønske og behov fra undergruppene.
Situasjonen var at NIF hadde et lite funksjonelt og gammelt
klubbhus som manglet gode fasiliteter for klubbens
medlemmer, besøkende og nærmiljøet.
Det kostet også NIF betydelige summer i året i vedlikehold.

NIF så det derfor som nødvendig å gjøre en investering
i et nytt og funksjonelt klubbhus, som tilfredsstilte de
minimumskrav som forventes av en idrettsforening i dag.
Det nye klubbhuset oppføres mer sentralt i forhold til
dagens arenaer, har gode lysforhold, åpent terreng, det blir
minimal belastning for naboer og bra innkjøringsmuligheter
for transport som ambulanse, brann og for brukere med
reduserte funksjonsmuligheter.
Det nye klubbhuset vil bli driftet av Nøtterøy IF sine
medlemmer, sponsoravtaler og utleieinntekter.

Foto: Hentet fra tb.no
Prosjektet har et budsjett på ca. 11 millioner kr eks.
mva, og finansieres av godkjente spillemidler, gaver,
sponsorinntekter, lån og utleie.
Estimert ferdigstillelse er august 2018!
Selve byggeprosessen kan følges på Facebooksiden;
«Nytt Klubbhus på Nesskogen». Der legges ukentlige
oppdateringer ut.

For de som ønsker ytterligere detaljer og flere illustrasjoner
av hvordan dette blir kan gå inn på NIF hovedforening sin
hjemmeside; www.nif-hovedforening.no.
Vi gleder oss!

Illustrasjon ferdig bygg - Foto: Hentet fra NIFs hjemmeside

Tekst: Marte Wrige

Byggeprosessen April 2018 - Foto: Trine Sommerseth
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SKAL VI HA SOMMERLEIR
FOR BARN PÅ BARNESKJÆR?

Dersom du mener svaret på dette spørsmålet er ja, bør du lese videre!
Bergan vel har som kjent arrangert sommerleir for barn både på Skrim og på Barneskjær i en periode på ti år. Dette har
vært et populært tiltak, men i fjor ble det ikke noe leir. For å få til et slikt opplegg trengs det frivillige voksne som kan få
dette til å skje. Det er for knapp tid igjen til at vi rekker noen sommerleir på Skrim i år, men vi har mulighet for å få til noe
på Barneskjær i perioden 6. august til 10. august.
Hvis det er noen som har lyst og mulighet til å ta over stafettpinnen så vil både Tor Bartnes og undertegnede være med å
arrangere i år, og gi dere en innføring i hvordan vi har gjort ting tidligere år.

Av aktiviteter vi pleier å drive med på Barneskjær kan nevnes bading, fisking, setting og trekking av krabbeteiner, skyting
med luftgevær, pil og bue, padle kajakk +++.

Vi pleier å alliere oss med noen av velets ungdommer som er med og tar ansvar for disse aktivitetene, slik at ikke vi «godt
voksne» må springe beina av oss.
Jeg tenkte i utgangspunkt at årets eventuelle leir på Barneskjær blir en «dagleir» hvor ungene hentes om morgenen og
settes i land igjen på ettermiddagen. Er været godt kan vi selvfølgelig vurdere å arrangere i hvert fall en overnatting i lavvo!

Hvis dette fremdeles høres greit ut så må dere kontakte enten Tor Bartnes eller Jan Pedersen, helst så raskt som mulig, for
å avtale nærmere hvordan vi gjør dette.
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Tekst: Jan Pedersen

UTLEIE AV UTSTYR

Liste over utstyr som leies ut til velets medlemmer
Gjennom mange års drift av velforeningen, har vi gjennom
stort frivillig engasjement, mange hundretalls timer
dugnad, frivillige bidrag gjennom medlemskontingenten
og ikke minst fra midler og støtte, vi har fått fra det
lokale næringsliv og fra kommunen, klart å skaffe midler
utover normal drift og vedlikehold. Midlene er benyttet
til anskaffelse av blant annet turutstyr som brukes i
forbindelse med arrangementene våre for barn og unge,
og for velets medlemmer forøvrig. Både skoler og frivillige
foreninger, i vårt nærmiljø, er aktive brukere av utstyret.
Utstyret lagrer og passer vi på, så godt vi kan, slik at det
er i tipp topp stand når det skal brukes. I denne utgaven
av Skjærgårdsnytt har vi laget en liste, for å synliggjøre for
leserne og medlemmene våre, hvilket utstyr vi eier og hva
som kan leies ut til en rimelig penge til de som ønsker å
benytte det.
Type utstyr

Vi understreker at de som leier må behandle utstyret
forsiktig og riktig, og som om det var sitt eget. Ved
tilbakelevering skal utstyret være i samme stand og gjerne
enda bedre, enn det var ved utlevering. Alt skal være
rengjort og helt tørt. Dersom man kommer tilbake med et
telt etter en helg, som er fuktig etter en helg der man har
vært uheldig med værgudene, er det ekstra viktig at vi får
beskjed om dette slik at vått utstyr ikke pakkes bort og blir
ødelagt av jordslag, sopp eller mugg. Og har man allikevel
vært uheldig å fått ødelagt eller mistet noe, er det viktig at
leietaker melder fra om dette slik at vi kan fikse det før vi
leier ut til andre som da risikere å få utlevert dårlig utstyr
til sin tur.
Ta kontakt med en av oss, hvis du skal på tur eller skal
arrangere noe, og har behov for å leie noe. Så hjelper vi deg
med det om vi kan.

Antall Leiepris

Kanoer m/2 årer

Kontaktperson

8*

500,- per døgn

Tor B

Kano m/3 årer

1

100,- per døgn

Tor B

Tilhenger til kanoer

1

* inklusive

Tor B

Kajakker m/åre Hasle

2

100,- per døgn/stk

Jan P.

* inkludert i leie av kano/kajakk

Tor B

Barn kanovester

24

Voksen padlevester

2

* inkludert i leie av kano/kajakk, hvis ledig

Jan P.

Oppblåsbar 2-manns kajak

1

kun etter avtale

Tor B

Lavvoer (16 , 12 og 2x 8 manns)

4

kun etter avtale

Tor B

Telt (4 manns)

1

kun etter avtale

Tor B

Feltseng

2

50,- per døgn

Tor B

Myggnett

2

20,- per døgn

Tor B

20

10,- per døgn

Tor B

Mygghatter
Kajakkvester

4

* inkludert i leie av kano/kajakk, hvis ledig

Tor B

Kajakker (nye vår 2015)

4

100,- per døgn/stk

Tor B

Partytelt 4x6m

1

250,- per gang

Tor B

Partytelt 4x8m

1

250,- per gang

Tor B

Turøks

2

50,- per gang

Tor B

Tursag

2

50,- per gang

Tor B

"Vanlige" partytelt

4

kun etter avtale

Tor B

Høytaleranlegg

1

250,- per gang

Jan-Erik

Jan Erik tlf: 93417034
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Tor B tlf: 91653332

Jan tlf: 97160756
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4 PÅ KIWI
Hva heter du?
Karin Østerlin Dalhaug

Hva heter du?
Marie Lynne Skjæggestad

Hva heter du?
Ingmar Ellefsen

Hva heter du?
Celine Aalby

Hvor gammel er du?
Hemmelig (44)

Hvor gammel er du?
18 år

Hvor gammel er du?
53 år

Hvor gammel er du?
16 år

Hva skal du til sommeren?
Til Italia og Sverige

Hva skal du til sommeren?
Til Svalbard i 2 uker på
jobbleir/speiderleir +
sjøspeiderleir med Husøy
sjøspeidergruppe som
skal seile til Sverige. Til
en seter i Ringebu og
passe dyr. Jobbe på Kiwi
og være på hytta

Hva skal du til sommeren?
Skal jobbe og skal til
Hellas

Hva skal du til sommeren?
Ingen planer enda

Hva er ditt beste
sommerminne?
Da jeg var liten og badet
på hytta i Sverige
Hva liker du best med
sommeren?
Sol, hav og fri

Hva er ditt beste
sommerminne?
Ligge utpå Steinkloss i 10
dager i strekk
Hva liker du best med
sommeren?
Bade og ha på
sommerklær. Være på
båttur. Skolefri, varme og
sole meg

Hva er ditt beste
sommerminne?
Da jeg kjørte rundt i
min 10’ With og stadig
var innom Thomassen
(Marina) for å kjøpe
pølse og kald Cola

Hva er ditt beste
sommerminne?
Cruise i Middelhavet i fjor
Hva liker du best med
sommeren?
Fri fra skolen og varme

Hva liker du best med
sommeren?
At det er varmt og at man
treffer naboene

Takk til journalistene i denne repotasjen
Sofie Bülow-Kristiansen og Jenny Kristine Bjørge

VELKOMMEN TIL ST. HANS FEIRING PÅ BARNESKJÆR
Tradisjonens tro så blir det
St. Hans feiring på Barneskjær.
Her er det et fint sted å få
med seg båtkortesjen som går
gjennom Bjerkøsundet.
Det blir bål og grillene tennes.
Ta med egen mat og drikke.
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BADESTRENDER PÅ BERGAN
OG OMEGN
Verdun

Verdun badeplass ligger på østsiden av Nøtterøy.
Fine bademuligheter fra svaberg.

Ulvøtangen

Ulvøytangen badeplass ligger på østsiden av Nøtterøy.
Små sandstrender mellom glattskurte svaberg.

Torødstranda

Sparrønningen (Arås)

Torødstranda ligger i en fin bukt med sandstrand og
gressbakke.

Liten sandstrand

Alle foto fra www.oslofjorden.com
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NÆRINGSLIVET

I Løkkeåsveien på Skallestad rører det seg mange
spennende bedrifter. Her kan du droppe innom
Nøtterøy Bakeri for å kjøpe nystekte bakevarer på
vei til barnehagen i Barnas Have. Kanskje du må
innom Skjærgårds Dyrlegen for den firbeinte eller
trenger en rørlegger fra Nøtterøy Rørservice? Hos
Fremo Norge får du hjelp til innredninger og hos
Plexon får du spesialbestilt produkter i plexiglass
og LED. Trenger du et avfuktingssystem får du det
hos Dantherm og hos Empir får du IT tjenester.
Trenger du hjelp til hagen eller maling kan du
få det hos Nøtterøy Anleggsgartner eller Færder
Belegg og Maling. Trenger du noe til ditt nye bygg
får du det hos ABT Bygg. Visste du forresten at
Posten distribueres fra Løkkeåsveien?
Bergan Vel har snakket med noen av bedriftene i området
for å bli litt nærmere kjent med disse.

Birte Bakken i Stiftelsen Barnas Have kan fortelle at hun
setter stor pris på nærheten til sjøen og Knarberg båthavn
da de har sin Pioner Multi liggende her, noe som blir flittig
brukt av barna gjennom hele året.

“Vi er utrolig heldige som får jobbe med så mange fine
barn, og utforske masse med dem. De fleste i personalet
elsker å være ute i naturen, og det fører til mange fine turer
hver uke”, sier Birte. Birte kan fortelle at en av de mest
minnerike turene er sykkelturen til Bolæren. Da syklet en
barnegruppe 3-hjulssyklene til Knarberg - om bord i båten
vår – syklet i land på Bolæren og rundt på øya – og syklet
hjem igjen etter båtturen tilbake.

Stor glede har de også med spesialpedagogen sin som
bruker dyr i arbeidet med barna. Birte retter en stor takk
til kommunen som har skjønt at det er viktig å satse på de
minste barna og har gitt alle barnehagene mulighet til å ha
en egen ansatt spesialpedagog! Å gå tur med en hund gir
gode samtaler, og når en skal jobbe litt ekstra med s-lyden
og r-lyden får det ikke blitt mer moro enn å gjøre det ved å
trene hundene med kommandoene «sitt» og «rull rundt».
“Jeg var lett å be da noen ønsket å plassere en rugemaskin
på kontoret. Etter daglige besøk av barn - i 21 dager - var
det superstas for både barn, foreldre og ansatte å få se at
kyllingene hakket seg ut. Innimellom har vi også høner på
besøk. Og vi gleder oss over å få lov til å komme i stallen
på Ulvø og kose/børste/sitte på/kjøre med en ponni der”,
sier Birte. Hun sier også at de prøver å legge forholdene
til rette for at barna aktivt skal utforske seg selv og verden
gjennom lek.
Lek er et utviklingsarbeid som er viktig både for empati,
følelsesregulering og evnen til læring resten av livet, forteller
hun.
Hos Plexon er det kortreiste produkter fra egne lokaler på
Nøtterøy/Tønsberg. I 2017 kjøpte Plexon opp lokalene på
Skallestad i Løkkeåsveien 22C og har nå muligheten til å
ekspandere.

I hovedsak så reiser de ut til de nærmeste øyene, men det
hender også at de reiser lenger eller fisker/setter garn. Det
er ikke mange minuttene å gå til utebasene deres i skogen,
hvor barna får utfolde seg med det naturen har å by på. Det
er også en overkommelig vei å gå til NIF banen, hvor de
urfordrer barna med andre aktiviteter.
Stiftelsen Barnas Have har 24 barn under 3år og 48 barn
over 3år fordelt på 4grupper. Hver gruppe ledes av 2
pedagoger som er utdannet barnehagelærere. De er totalt
24 ansatte hvorav 6 er gutter/menn. 5 av de ansatte bor
på “fastlandet”, hvorav resten bor på øyene. Noen sykler til
jobb hele året, mens de fleste sykler eller går til jobb så fort
det er bart.
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Plexon er Norges ledende leverandør av spesialproduksjon
og utvikling av løsninger i Plexiglas® og LED-belysning
til privat næringsliv, offentlige miljøer og privatkunder.

I LØKKEÅSVEIEN

“Uansett om du har et stort eller lite prosjekt vil du være
velkommen som kunde hos oss”, sier daglig leder og eier
Nils Stensvold. “For oss er hvert prosjekt unikt med de
forutsetninger, krav og behov som skal dekkes”, legger han til.
Kompetansehuset Plexon startet som Kreativ Plast i 1996,
og etter drøye 20 år med gode ideer og smarte løsninger
byttet de navn til Plexon 1. mars 2017. Plexon har holdt
til på Skallestad i ca 3 år og har nå samlet produksjon og
administrasjonen. Plexon har 12 ansatte hvorav 6 bor på
Nøtterøy, 3 på Tjøme og 3 fra Vestfold området.

De leverer større klimaaggregater til svømmehaller/
badeland, stasjonære og mobile varmluftsaggregater,
kjøling til Telecom/elektronikkbransjen, mobile
kjøle- og varmeaggregater for forsvar/nødhjelp,
stålskorsteiner- også til rehabilitering, ventilasjonstårn i
stål og alle typer vifter, luftvarmere, luftporter og annet
ventilasjonstilbehør.

Plexon har gjennom årene utviklet og produsert tusenvis av
unike produkter og vært involvert i flere store prosjekter.
Lys-veggen på Østbanehallen i Oslo, som er blant de mest
omtalte prosjektene Plexon har vært involvert i, har vunnet
mange priser nasjonalt og internasjonalt.

Ny og spennende nettbutikk - Plexibutikken.no -med
mange unike produkter ble lansert rett før påske i år.
Siden firmaets oppstart i 1996 har vi utviklet og produsert
tusenvis av unike produkter og tiden er nå inne for å
standardisere flere av disse og tilby våre produkter i deres
nye nettbutikk.

“Dantherm leverer høy kvalitet og kompetanse, hurtig
levering fra eget lager og en velutbygd serviceavdeling
kjennetegner oss”, sier markedskoordinator Liv Christin
Waaden.
Dantherm syntes det er hyggelig å jobbe i en
blanding av næringsdrivende og boliger på Skallestad
Industriområde.

“Vår målsetning er å tilby et utvalg som er nyttig, spennende
og inspirerende! Plexibutikken.no er for både privatpersoner
og bedrifter, da vi har produkter som passer inn i mange
sammenhenger. Utvalget av produkter dekker mange
bruksområder og flere produkter vil bli lagt til fortløpende”,
sier markedssjef Anne-Kjersti Sundby.
Dantherm har hovedkontor på Nøtterøy hvorav det er 21
ansatte. De har også avdeling på Mysen med 4 ansatte.
Omtrent halvparten av de ansatte bor på Nøtterøy. De ser
på det som positivt med plassering på Skallestad da de
ansatte kan kjøre mot trafikken i rushtiden.
De flyttet hit til nytt stort lager-/verksted-/kontorbygg i
1983.

Dantherm er leverandør av produkter til inneklima i Norge,
primært til det profesjonelle markedet. De har landets
største utvalg innen avfukting.

Hos Nøtterøy Rørservice er det 6 ansatte hvorav 4 bor
på Nøtterøy, Vestskogen, Nesbrygga og 2stk på Torød.
Nøtterøy Rørservice flyttet til Løkkeåsveien i januar 2016
og er veldig fornøyd med sin plassering da det er sentralt
for de og deres nedslagsfelt.
“Det dukker stadig opp “drop-inn” kunder som går tur
forbi. Det er fint å være på et område med litt aktivitet”, sier
Kenneth Andersen, rørleggermester og en av eierne i firmaet.
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NÆRINGSLIVET FORTS.

Nøtterø Bakeri har 36 årsverk i 2018 og de
fleste ansatte bor på Nøtterøy. Bakeriet flyttet til
Skallestad i 1985, og konditoriet kom etter i 1987.
“Vi mener at vår bedrift ligger godt plassert da det er grei
avstand til byen og til kundemassen på Nøtterøy og øyene
omkring. Om sommeren ligger vår bedrift midt i smørøyet
i forhold til sommergjester både på Nøtterøy, Tjøme og
Hvasser. I sommermånedene produserer vi 3 ganger så
mye bakervarer som ellers i året, og vi henter inn mange
sommervikarer hvert år”, sier Marianne Pedersen hos
Nøtterø Bakeri.

Firmaet driver med rørleggertjenester på land og i
skjærgården. Alt fra utvendig vann og avløp til varmeanlegg,
nybygg og bad.

“Vi i Løkkeåsveien 22B er en fin gjeng, under taket hos oss
finner anleggsgartner (Nøtterøy Anleggsgartnerservice AS),
Maler (Færder belgg og maling AS) samt Hjertetreet som er
et rent gartnerfirma”, legger Kenneth til.

Bedriften er delt inn i 4 avdelinger – bakeri, konditori,
pakking/ distribusjon og administrasjon. Hver avdeling
styres av en avdelingsleder. Da kvalitet og service er
det viktigste for bakeriet betyr det at alle ansatte må
samarbeide for at riktig vare blir levert kunden til riktig tid.

Tekst Trine Sommerseth

Vil du få orden på søppelkassene
eller vil du bare pynte opp?
Tillitsbygg holder til på Skallestad og har
erfaring siden 2001. Firmaet har blitt drevet
som Paulsen Tillitsbygg siden 2009 og ble
Tillitsbygg AS i 2017.

Skaff deg et solid og forseggjort stativ i
impregnerte materialer!

kr. 3000,-

- oppussing og rehabilitering
- dør og vindu
- tak og kledning
- gulv

180x70x120cm for 3 små søppelkasser

Sjekk gjerne ut noen av småjobbene
på Facebooksiden @Tillitsbygg

225x70x120cm for 4 små søppelkasser

aljer
ne det

Fi

kr. 2800,For større stativ be om pris
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Tillitsbygg har utført store og små
snekkeroppdrag bl.annet innenfor:

RING FREDRIK PÅ 95 24 86 82

Ta kontakt for uforpliktende befaring!
Ta kontakt med Tillitsbygg på
mail: tillitsbygg@gmail.com
tlf: 952 48 682
Org. nummer: 918 310 789

Skjærgårds
Lett
Spørsmål 1:
Hvilken av øyene Haneflu og Maslø ligger lengst mot øst?

Spørsmål 2:
Hva heter øya der Bergan Vel arrangerer sommerkonsert?

Spørsmål 3:
Hva kan du kjøpe hos Nuova?

Middels
Spørsmål 4:
Når ble Knarberg båthavn stiftet?

Spørsmål 5:
Bergan skole brant lørdag 16. oktober, hvilket år?

Spørsmål 6:
Den 19. mars 1917 ble Nøterø Skiklubb stiftet. Hva heter foreningen i dag?

Vanskelig
Spørsmål 7:
Kaptein og reder Gullik Jensen, kjøpte i 1900 en 16 mål stor eiendom hvor han
bygde en herskapelig villa. Hva heter eiendommen?

Spørsmål 8:
Arvid Thoresen flyttet i 1981 sin bedrift fra kjelleren i sitt eget hus, til
Nesbrygga Marina. Senere, i 1988 flyttet bedriften til Ollebukta.
I dag har de et bredt produkttilbud, men hva var
opprinnelig hovedgeskjeften?

Spørsmål 9:
Hvor mange mennesker bor i
Færder kommune?
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Svar på Quiz 1.Haneflu 2.Barneskjær 3. Pizza 4.11.september 1953 5. 2010 6. Nøtterøy idrettsforending 7. Breidablikk 8.
Båtkalesjer 9. 26 676

HELLERISTNINGENE PÅ

På en fjellknaus på Bergantoppen, området hvor
Bergan skole var, finnes det noen “helleristninger”.
Er det virkelig fjellmalerier fra svunnen tid på
Bergan? Eller er det noen som har gjort dette i
nyere tid?
Det hele startet med at Frank Kulø Hagen nevnte dette
for meg etter han leste et innlegg i Øyene jeg hadde om
smuglereika på Gåsøy. Kulø Hagen forteller også at dette
mysterium har frarøvet han nattesøvnen en periode.

Helleristninger på Bergan? Hva var dette? Han fortalte
hvor de var og dette måtte utforskes. Da jeg kom til
toppen og snakket med noen beboere, var det ingen hadde
noen tilsynelatende kunnskap om dette, men syntes det
var spennende og interessant. Var det virkelig noen i
gamledager som hadde sittet der med hammer og meisel
for å hogge ut bilder av båter og marine kreaturer?
Sosiale medier som Facebook ble benyttet for å høre om
det var noen som hadde informasjon om disse bildene
hugget i stein. Det varte ikke lenge får folk hev seg på og
kom med både viten og kunnskap. Ryktene går på at dette
er et skoleprosjekt som ble startet av en som ville sette i
gang noe annerledes for sin elever på Bergan skole.

Opphavsmannen Kåre A. Lie hadde mye å si om disse
åpenbaringene. Kåre A. Lie kan fortelle at det ble laget
tidlig på 90-tallet en gang. Det var ikke alltid så enkelt å
finne på noe meningsfylt på skolen når sommerferien
nærmet seg, så på slutten av skoleåret ble det arrangert
aktivitetsdager - eller muligens en hel aktivitetsuke. Da
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Foto av Kåre A. Lie, lærer
ble alle vanlige skolefag lagt til side, og lærerne la fram en
del forskjellige aktivitetstilbud som elevene kunne velge
mellom og tegne seg på. I den forbindelse var det jeg fant på
at det å lage helleristninger kunne være et av tilbudene på
disse aktivitetsdagene. Det var jo både historie og forming
i ett og samme prosjekt. Jeg dro inn til steinhoggeren like
ved kirken og spurte om de hadde noen redskaper å låne
oss. Og han var positiv og grei. Ikke bare fikk vi låne. Han
fant fram en haug med små jernmeisler som de hadde
sluttet å bruke, og disse fikk vi som gave. Og så var det
planleggingen. Heldigvis var det en del elever som meldte
seg til helleristningsgruppen, så etter en kort innledning
begynte vi med å bla igjennom bilder av helleristninger
og velge ut noen vi ville kopiere. Deretter tok vi med oss
skissene ut og valgte passende fjellvegger der de skulle stå.

PÅ BERGAN

Så var det å tegne dem opp i stort format på fjellet med
kritt. Siden det fantes helleristninger fra både steinalderen
og bronsealderen, kom vi fram til at disse måtte plasseres
riktig i forhold til landhevningen. I steinalderen var det
bare det øverste av knausene som stakk opp over vannet, og
derfor måtte steinalder helleristningene plasseres høyest. I
bronsealderen var det mer fjell synlig, så dermed bestemte
vi oss for å sette bronsealder helleristningene lavere ned.
Og så begynte vi å hamre og meisle ut langsetter strekene.
Vi oppdaget raskt at dette var hardt arbeid! Og det tok tid!
Meislene ble slitt runde, og måtte slipes på nytt. Noen gikk
lei, men vi var flere som holdt ut, og i løpet av noen dager
sto helleristningene der. Til slutt malte vi med rødfarge
inne i furene, siden forskerne mener å ha funnet spor av
pigment i de ekte helleristningene. Når jeg tenker meg om,
lurer jeg forresten på om vi laget alle disse helleristningene
i løpet av ei slik aktivitetsuke, eller om det muligens strakte
seg over et par års aktivitetsuker. Er ikke helt sikker.
Men det vi lærte, var som sagt at ikke den minste strek i
de opprinnelige helleristningene kan ha vært tilfeldig.
Det var så mye arbeid å hogge ut en liten strek selv med
jernmeisler, og det må jo ha vært en langt større jobb med
bare steinredskaper, at våre forfedre umulig kan ha sittet
og kastet bort tida med å hogge inn tilfeldig kluss. De må ha
hatt en mening med arbeidet, og selv om vi i dag kan synes

at noen av strekene kan virke tilfeldige og rart plassert, må
de opprinnelige kunstnerne ha hatt en mening med hver
liten detalj. På bildet over ser det ut som om fargene kan
være frisket opp, for jeg ville ha trodd at de i løpet av de
ca. 25 årene som er gått, ville ha vært noe mer falmet og
bleke. Stemmer det? Er det noen som har gått over dem
med fersk maling? Bare fint, i så fall!
Vår ordfører i Nøtterøy Roar Jonstang og nå nyvalgt til
Færder kommune, hang seg også på diskusjonen:

Enig, et fantastisk og lærerikt innlegg! I følge professor
og arkeolog Håkon Glørstad var det betydelige bosettinger i
skjærgården hos oss og utenfor Båhuslan for 10-11 tusen år
siden. 					

Helleristningene og mystikken rundt disse er oppklart og
Kulø Hagen kan atter sove godt om natta.

Hele lenken finnes på “Du veit du er fra Nøtterøy” sin
Facebook side.
			

Tekst og foto: Henning Sværd
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FOTO: JULIE PIKE
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BARNESKJÆR
LØRDAG 16. JUNI
KL. 20.00
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