
Sakspapirer til

 ÅRSMØTE
I

 URSVIK VEL
Tirsdag 14. Juni 2022 kl 18.00-19.00

 I
 Menighetshuset ved Skoklefall Kirke 

Styret i Ursvik Vel innkaller til årsmøte og ønsker alle medlemmer i vellet velkommen til årsmøtet. 

Følgende skal behandles på årsmøtet 

1. Valg av ordstyrer 

2. Valg av protokollfører 

3. Velge to personer som skal skrive under protokollen 

4. Godkjenne innkallingen, saksliste og telle fullmakter 

5. Behandle styrets årsberetning 

6. Behandle årsregnskapet 

7. Behandle styrets arbeidsplan 

8. Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer 

9. Fastsettelse av kontingent for 2023 

10. Vedta revidert budsjett for 2022 og budsjett for 2023

11. Valg av styreleder 

12. Valg av styremedlemmer 

13. Valg av revisor 

14. Velge tre medlemmer til valgkomiteen 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet. 

Sakspapirer med eventuelle innkomne forslag sendes ut senest en uke før årsmøtet. Saker som 
ønskes tatt med til årsmøte sendes til ursvik.vel@gmail.com. 

Vel møtt til årsmøtet 2022 Styret Ursvik Vel



5. Ursvik Vel - Årsberetning 2021

Styrets sammensetning 

Styret Ursvik Vel:
Leder: Magnus Linné Fjogstad
Nestleder: Alexander Meltzer 
Styremedlemmer: Terje Haug, Gudrun R. Skjælaaen, Ingrid Glad Fredriksen 
Varamedlemmer:- 

Kasserer: Knut Næsje 

Valgkomité: - 

Revisor: Øystein Skjælaaen 

Bryggekomitéen Pål Hogne Djuve, Knut Næsje 

Reguleringsgruppa: Pål Djuve, Torbjørn Dybdahl, Catrine Sønsterud, Knut Næsje, Bjørn E. 
Høgvold, Gudveig Havstaad 

Styret ISI-Banen Magnus Linné Fjogstad (Styremedlem), Per-Egil Gaarder (vara) 

Styrets arbeid 

Styremøter: Det er avholdt 3 styremøter i perioden i tillegg til e-postkorrespondanse i saker hvor 
det ikke er behov for å møtes. 
Ettersom styret i Ursvik vel per i dag er det samme som i Ursvik veilag samenfaller alle møtene i 
vel og veilag. 

Styrets arbeid: Styret i Ursvik vel har i ikke hatt store prosjekter i 2021 så driftkostnadene for 
vellet er lave for 2021. 

Den planlagte 100-års feiringen av Ursvik vel er fortsatt ikke gjennomført. Styret oppfordrer 
medlemmer til til å sette ned en gruppe for planlegging og gjennomføring av festen.

Styret har i perioden jobbet med saker vedtatt på årsmøtet 2021 i tillegg til løpende drift av vellet. 

Arbeidsoppgavene har hovedsakelig bestått i å svare på henvendelser, holde kontakt med 
undergrupper, følge med på saker som berører vellets interesser og stått for sosiale aktiviteter. 

Aktiviteten har vært lav men der er satt opp nye vei-speil i Dalsbergstien og krysset mellom 
Dalsbergstien og Knutsvei. 

Det arbeides fortsatt for mer langsiktige løsninger rundt belysning på stien mellom Steinerskolen og 
Trygves vei. Grunnet høye priser har ulike løsninger måttet revurderes. Aktuelle forslag er å koble 
seg på eksisterende ledningsnett. Det er kontakt med kommunen angående dette. 



Etter ønske fra årsmøtet 2021 ble det ble sendt en forespørsel til Viken Kollektivterminaler FKF 
angående etablering av busskur ved Dalsbergstien holdeplass. Vi fikk til svar at de var kjent med 
holdeplassen og har allerede planer om å montere et tak som skal festes til fjellveggen. Oppdraget 
er nær bestilling. Forventet leveringstid var foreløpig ukjent, men uansett i løpet av inneværende år 
(2022).

I samarbeid med Båtbrygga arrangerte vellet en dugnad for å rydde på vellets eiendom i bukta. det 
var et forholdsvis godt oppmøte og god stemning. Velet planlegger en lignende opprydding for 
kommende sesong. 

ISI-Banen Det ble i 2021 igjen avholdt ISI-leker. Det har ellers vært løpende utleie i forbindelse 
med bursdager o.l. Styret for ISI-banen håper på økt aktivitet fremover. 

På grunn av økte kommunale utgifter for drifting av ISI-banen ble driftsstøtten fra hvert av  de 4 
medlemsvellene ( Oksval vel, Ursvik vel, Hellvikskog vel og Hellvik vel) økt til 8000 kr pr. år etter 
fjordårets åresmøte. Denne driftsstøtten fortsetter uendret i 2023. 

Båtbrygga Bryggekomiteen har i 2021 og våren 2022 jobbet med avklaringer vedrørende utskifting 
av elementer tilknyttet flytebrygga. Dette har både dreid seg om finne en ny leverandør, samt oppnå 
de nødvendige tillatelser fra kommunen, samt spørsmål rundt finansiering.

Reguleringsgruppa Da det ikke har kommet noen ny informasjon fra kommunen vedrørende 
planlagte områdeplan for VA-anlegg for Oksval/ Ursvik har det vært lite aktivitet i 
Reguleringsgruppa. Siste nytt i saken fra Nesodden kommune (august 2021) er at arbeidet vil starte 
opp etter at planen for Flaskebekk er vedtatt. Kommunen jobber for tiden med en revidering av 
Flaskebekplanen som ble vedtatt før jul med noen endringer. 

Reguleringsgruppa har jobbet med en rullering av Kommuneplanens arealdel som nå er lagt ut på 
høring og fremmer en sak til årsmøtet. Vellets medlemmer anbefales å gå inn på kommunens 
hjemmeside for å se hvilke endringer dette kan få for Ursvik. 

Økonomi Resultatet for 2021 ble et overskudd på NOK 16921 kr. Egenkapitalen ved overgangen til 
2022 var på NOK 306863 kr hvorav 62816 kr tilhører Båtbrygga. Vellets økonomi anses å være 
god. Da det ikke er planlagt noen større prosjekter for 2023 anbefaler styret at medlemskontingent 
for 2023 holdes på samme nivå som for 2022. Det vil si 225,-. 

Medlemmer Per idag er det 127 registrerte medlemmer i Ursvik vel. 

Styret i Ursvik vel



6. Ursvik vel - Årsregnskap 2021
Inntekter  År 2021  Ursvik Vel  Båtbrygga  År 2020
Velkontingent 28 575 28 575 0 28 575
Båtplassleie 12 000 0 12 000 9 000
Renteinntekter 143 95 48 223
Gebyrinntekter 0 0 0 0
MVA kompensasjon 0 0 0 0
Sum Inntekter 40 718 28 670 12 048 37 798

Utgifter  År 2021  Ursvik Vel  Båtbrygga  År 2020
Vedl.hold gml brygge 1 305 0 1 305 4 559
Nytt bryggeanlegg 0 0 0 0
Oppgardering gangveier 0 0 0 0
Utgifter ISI 8 000 8 000 0 10 000
Forretningsfører 7 000 4 620 2 380 6 300
IT kostnader 929 619 310 1 152
Gebyr betalingsformidling 45 18 27 0
Diverse 2 230 1 487 743 40
Porto 184 123 61 216
Møter, generalforsamling. 675 450 225 675
Olsok fest 0 0 0 0
Nesodden velforbund 3 429 2 286 1 143 3 429
Gaver, blomster etc 0 0 0 0
Tap 0 0 0 1 925
Sum utgifter 23 797 17 603 6 194 28 296

Overskudd (+) Underskudd (-) 16 921 11 067 5 854 9 502

Balanse
Aktiva  År 2021  Ursvik vel  Båtbrygga  År 2020
Kasse 0 0 0 0
Bank 301 463 240 648 60 815 286 318
Ubetalt velkontigent 5 400 5 400 0 2 925
Sum aktiva 306 863 246 048 60 815 289 243

Passiva  År 2021  Ursvik vel  Båtbrygga 
Egenkapital pr. 31/12 2020 289 243 232 281 56 962
Kortsiktig gjeld 700 700 0
Resultat 2020 16 921 11 067 5 854
Sum egenkapital 306 864 244 048 62 816
Leverandørgjeld 0 0 0
Sum passiva 306 864 244 048 62 816
Totalt har Vellet pr. 31/12-2017 lagt ut til nytt bryggeanlegg kr. 46 862,50
Dette beløpet refunderes når/hvis bryggeanlegget bygges.
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7. Ursvik vel - Planer for 2022 / 2023

Styret vil arbeide videre med båtbrygge og utskifting av denne med etablering av nye båtplasser. 
Arbeidet med kommunens områdeplan følges.

Løpende behandling av inkomne saker.

Dato for dugnaden i Ursvik bukta er satt til fredag 24.juni kl. 17.00. Et par timers dugnad og så 
grilling og sosialt samvær etterpå. Værforbehold, men sett av kvelden.

8. Ursvik vel - Innkomne saker og forslag til vedtektsendringer 2022

8:1 100-års festen: Styret ønsker at noen av medlemmene i vellet danner en festkomite som 
planlegger og gjennomfører 100-års fest for Ursvik Vel.

8:2 Søknad fra ISI-Styret om tilskudd til lekeaparater på ISI-Banen
Styret for ISI-Banen søker Ursvik vel om å bidra med penger til å etablere lekepark på ISI-Banen. 
Se vedlegg 01. 

8:3 Innkommet sak fra Reguleringsgruppa
Reguleringsgruppa har sendt inn en sak i forbindelse med at kommuneplanens arealdel rulleres i år. 
Se vedlegg 02.

8:4 Innkommet sak fra Båtbrygga - Ny flytebrygge
Bryggekomitéen ønsker at årsmøtet vedtar dokument " Ursvik vel - ny flytebrygge med bru over 
sundet". Vedtak om at bryggekomitéen sammen med styret skal arbeide videre for å gjennomføre 
bryggesaka, og at bryggekomitéen kan knytte til seg nye medlemmer ved behov. 
Se vedlegg 03.

8:5 Invitasjon fra Kunst-i-Follo
Kunst-i-Follo inviterer medlemmer av vellet til å delta i utstilling på badehusene i Ursvik med sine 
bilder.
Se vedlegg 04.

9. Ursvik vel Fastsettelse av kontingent for 2023

Styret foreslår å beholde samme kontingent i 2023 som for 2022. 

Kontingenter for 2022 

Kontingent Ursvik vel 225.- 

Leie av båtplass 1 000.- 



Kontingenter for 2023 

Kontingent Ursvik vel 225.- 

Leie av båtplass 1 000.- 

Styret Ursvik vel

10. Ursvik vel - Budsjett 2022/2023

Revidert budsjett for 2022
I revidert budsjett for 2022 videreføres tidligere vedtatte midler for etablering av belysning for stien 
mellom Steinerskolen og Trygves vei. 
Styret far foreslått å bidra med et tilsvarende beløp (37 000 kr) som Helvikskog vedtatt å kunne 
benytte til å oppgradere ISI-Banen til lek og rekreasjon. I revidert budsjett er derfor utgifter til ISI-
Banen jusert til 45 000 kr. 

Budsjett for 2023
Det legges opp til et budsjett for 2023 der det er samsvar mellom inntekter og utgifter. 



10. Ursvik vel - Budsjett 2022/2023
Inntekter  Regnskap 2021  Budsjett 2021

Budsjett 2022 
Vedtatt 2021

 Budsjett 2022 
Revidert 2022 vel 2023 båt 2023  Budsjett 2023

Velkontingent 28 575 28 350 28 350 28 350 28 350 0 28 350
Båtbrygge avgift 12 000 13 000 13 000 13 000 0 13 000 13 000
Mva kompensasjon 0 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter 143 100 100 100 100 0 100
Gebyrinntekter 0 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 40 718 41 450 41 450 41 450 28 450 13 000 41 450

Utgifter 
Vedl.hold gml brygge 1 305 0 0 0 0 0 0
Nytt bryggeanlegg 0 0 0 0 0 0 0
Oppgradering gangstier 0 0 50 000 50 000 10 000 0 10 000
ISI-banen 8 000 8 000 8 000 45 000 8 000 0 8 000
Regnskapshonorar 7 000 7 000 7 000 7 000 4 620 2 380 7 000
IT kostnader 929 1 500 1 500 1 500 500 500 1 000
Gebyr betalingsformidling 45 1 000 1 000 1 000 990 510 1 500
Diverse 2 229 10 000 10 000 10 000 5 000 0 5 000
Porto, gebyrer 185 500 1 000 500 660 340 1 000
Møter, generalforsamling 675 1 500 2 000 1 500 990 510 1 500
Olsok/ St.Hans fest 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000
Nesodden velforbund 3 429 4 000 4 000 4 000 2 640 1 360 4 000
Gaver, blomster 0 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 2 000
Tap 0 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 23 797 34 500 88 500 123 500 36 400 6 600 43 000

Over(+) under(-) skudd 16 921 6 950 -47 050 -82 050 -7 950 6 400 -1 550

Egenkapital År 2021 År 2021 År 2022 År 2022 År 2022 År 2022 År 2023
Egenkapital 01/01 289 243 289 243 306 864 306 864 199 170 51 256 224 814
Forskuddsbetalt kontingent 700 0 0 0 0 0 0
Overskudd(+) Underskudd(-) 16 921 6 950 -47 050 -82 050 -7 950 6 400 -1 550
Sum egenkapital 31/12 306 864 296 193 259 814 224 814 191 220 57 656 223 264
Felles utgifter fordeles med faktor: Vel 0,66 Båt 0,34
Det ble vedtatt under årsmøte 2019 å sette av 10.000,- årlig for vedlikehold av gammel brygge. 
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11-14. Ursvik Vel - Valg 2022

I år er det 3 medlemmer av styret som er på valg. I tillegg har styreleder Magnus meldt ut at han 
ønsker å trekke seg som leder for vellet. Dette ble annonsert ved årsmøtet 2021 da styreleder sa seg 
villig til å fortsette frem til årets årsmøte. 

Medlemmer som ønsker et verv i styret bes ta kontakt med styret. Styret vil med dette sende 
en apell til alle medlemmer om å vurdere verv. 

Valgkomiteens innstilling 2021
Da ingen meldte seg til å være i valgkomitéen i 2021 foreligger det ikke ved
innkallelsen noen nye kandidater til styreverv i 2022.

Styremedlemmer - velges for to år
3 av styrets medlemmer er på valg i 2022.

Styret Valgt På valg

Leder Magnus Linné Fjogstad 2021 2023*
Nestleder Alexander Meltzer 2020 2022
Sekretær Gudrun R. Skjælaaen 2020 2022
Styremedlem 1 Terje Haug 2020 2022
Styremedlem 2 Ingrid Glad Fredriksen 2021 2023

* Styreleder har ønske om å trekke seg fra ledervervet i vellet. 

Andre verv - Velges for et år
To varamedlemmer til styret
Tre medlemmer til valgkomitéen

Revisor
Øystein Skjælaaen

Kasserer: 
Knut Næsje

Styret i Ursvik vel



SØKNAD	OM	MIDLER	FRA	URSVIK	VEL	TIL	Å	OPPGRADERE	ISI-BANEN	TIL	LEK	OG	REKREASJON	

ISI-banens	styre	ønsker	med	deDe	å	søke	om	midler	for	å	videreutvikle	ISI-banen	som	rekreasjons-	og	

friområde	for	beboere	i	nærområdet.		

ISI-banen	og	omkringliggende	områder	eies	og	drives	av	de	fire	vellene	Hellvik,	Hellvikskog,	Ursvik	og	

Oksval	vel.	Hvert	av	vellene	har	sin	representant	inn	i	ISI-banens	styre.	

Styret	har	i	vinter	så	småD	startet	med	å	se	på	hvordan	ISI-banen	kan	videreutvikles	som	en	lokal	

møteplass.	Vi	har	blant	annet	mål	om	å	få	engasjert	flere	i	«ISI-banens	venner»,	for	å	kunne	ha	flere	

akXviteter	og	arrangementer	fremover.	Som	ledd	i	deDe	arbeidet,	ønsker	vi	også	å	gjøre	ISI-banen	Xl	

et	mer	aDrakXvt	sted	å	dra	Xl	og	oppholde	seg.	Vi	ønsker	derfor	å	gjøre	noe	mer	ut	av	uteområdet	og	

som	et	første	skriD	på	veien,	ønsker	vi	å	lage	en	hinderløype	mellom	fotballbanen	og	ISI-hyDa.	

Med	hinderløype,	mener	vi	stokker,	klatrepyramider,	buldrestein	eller	lignende	som	simulerer	et	

naturlig,	uYordrende	og	hyggelig	lekemiljø	og	som	oppfordrer	barn	Xl	å	utvikle	balanse,	koordinasjon	

og	fantasi.	Eksempler	på	mulige	installasjoner	vises	i	bildene	under	og	noe	Xlsvarende	hva	vi	ønsker	å	

utvikle	finnes	blant	annet	ved	Follo	Museum,	Nesodden	næringspark	og	Ommen.	

	 	 	

En	kompleD	og	sikker	hinderløype	i	tråd	med	deDe,	kan	fort	koste	opp	mot	100.000	kr	(se	bl.a	

klubben.no	eller	klatrebarna.no	for	ulike	alternaXver).	Vi	kommer	derfor	også	Xl	å	søke	Xl	de	andre	

vellene,	SparebanksX^elsen	og	kommunen	om	midler.	Hinderløypen	kan	imidlerXd	utvikles	i	flere	

steg,	og	Xlpasses	de	midlene	vi	har	Xl	rådighet.	Vi	mener	det	ikke	er	noen	risiko	for	at	vi	ikke	skal	klare	

å	få	saD	opp	en	mindre	hinderløype	i	fravær	av	yDerligere	midler.		

De	fire	vellene	donerer	årlig	8000	kr	Xl	ISI-banen.	DeDe	benyDes	i	sin	helhet	for	strøm	og	kommunale	

avgi^er.	ISI-banen	har	ikke	egne,	oppsparte	midler	og	for	å	få	opparbeidet	uteområdet,	er	vi	

avhengige	av	friske	midler.		

Hellvikskog	vel	har	nå	vedtaD	å	bruke	37	000	kr	Xl	formålet.		Vi	søker	derfor	Ursvik	vel	om	å	kunne	

bidra	med	et	Xlsvarende	beløp	som	det	Hellvikskog	nå	har	vedtaD	brukt	Xl	formålet.		

Fremdri^splan	for	å	etablere	hinderløypen	må	konkreXseres	nærmere	eDer	hvert	som	vi	vet	hva	vi	

har	av	midler,	men	vi	planlegger	å	konkreXsere	uYorming	mm	i	løpet	av	sommeren/høsten.	

Med	vennlig	hilsen	

ISI-banens	styre

Magnus
VEDLEGG 01



INNSPILL FRA URSVIK VEL til rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2042 
 

Ursvik Vel ønsker å bevare Ursviksområdets  
x Rekreasjons-, miljømessige  
x Arkitektoniske og kulturhistoriske verdier 

Det skal legges vekt på å opprettholde Ursvik som et godt bomiljø med gode kvaliteter ved å sikre at 
området opprettholder sin karakter basert på eksisterende samspill mellom topografi, vegetasjon og 
bebyggelse. Kulturmiljø, topografi, adkomstveier, naturmangfold og grønnstruktur er med på å gi 
Ursvik det særpreget det har i dag, og er dermed en del av områdets boligmiljø og bokvalitet. 
 

Innledning 
Ursvik vel ligger geografisk mellom Bunnefjorden og Rv 156 med Oksval som nabo i nord og 
Hellvikskog som nabo i sør. Vellet har ca. 130 medlemmer og området består av en jevn fordeling av 
hytter og helårsboliger. 
 

Kommunens planer for utbygging i Ursvikområdet 
Nesodden kommune la fram tenkt utbygningstakt i en mulighetsstudie for Fylkeskommunen i mars 
2018. Det er laget planer for hvordan områder skal bygges ut, i hvilken rekkefølge og hvordan 
bebyggelsen skal ta form. 
 
Vårt område, Oksval/Ursvik er omtalt slik i dokumentet under Fase 3:  
«Utvikling av lavt utnyttede hytteområder øst for Fv 156. Organiseres som en åpen, variert 
kvartalsstruktur med vekslende romlig karakter langs Knuts vei. Prioritert gang-/sykkelforbindelse 
som "shared space" med torg og møtesteder, som gir en mer attraktiv, trygg og opplevelsesrik 
forbindelse nordover mot Oksval og fergeleiet.» 
 
Mulighetsstudien viser til inntil 800 nye boenheter med plass til ca. 2000 personer på området langs 
Tangenveien og øvre del av Åsaveien som illustrert nedenfor: 
 

 
 
Den planlagte bygningsformen er på 2- 4 etasjer høyde. Det fremkommer også i dokumentet under 
overskriften «Dagens situasjon» at det er ønske om bymessige kvaliteter i uterom og fellesarealer.  
 
Hva ønsker Ursviks beboere? 
I en undersøkelse foretatt av vellet i 2014, ble det klart uttrykket at man så for seg en moderat 

Magnus
VEDLEGG 02



utbygging med vekt på hytter/eneboliger og fravær av blokker. Hovedønsket var å bevare området 
mest mulig slik det er, fordi det var derfor man hadde bosatt seg der. Kommunen er tidligere gjort 
kjent med denne undersøkelsen. 
 
Konklusjon: Ursvik vel ønsker ikke såkalte «bymessige kvaliteter» på Ursvik. 
 
Med mer utbygging og mer trafikk, vil Ursvik ikke lenger oppfattes som naturvennlig, trygt og 
attraktivt. Med foreliggende planer om høy utbygging i vårt område, er det viktig for beboerne på 
Ursvik å enes om ønsket utvikling og prinsipper for fremtidig bebyggelse. 
 
 
Kvaliteter ved Ursvik som vi ønsker å utvikle og bevare 
 

Rekreasjonsverdi og grønn struktur 
I innledningen til Nesoddens kommunes Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015-2025 er det 
lagt vekt på verdien anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har i et 
helsefremmende perspektiv for befolkningen, og betydningen av å sikre/regulere områder for dette. 
 
Videre er det lagt vekt på grønne arealers kvaliteter og betydning av disse som aktivitets- og 
opplevelsesområder. Kommunale føringer peker på flere viktige målsetninger, bla. nærhet og enkel 
tilgang til naturen samt god ivaretakelse av natur-, landskaps- og friluftsverdier. Det er i fetstil 
markert at i all planlegging og regulering skal muligheter for bevegelse og aktivitet i et 
folkehelseperspektiv belyses.  
 
Turer i skog og mark er mer enn fysisk aktivitet og kommunen har som en av sine overordnede 
arbeidsoppgaver å sikre tilgangen til strandsonen og de grønne ferdselsårene, samt sikre arealer til 
frilufts- og idrettsformål. Kommunen har en overordnet målsetning om å etablere et 
sammenhengende nettverk av trygge og opplevelsesrike turtraséer som strekker seg mellom sjøen 
og marka, slik at flest mulig har kortest mulig avstand fra der de bor til nærmeste turvei.  
 
"Grøntstruktur spiller en viktig rolle for ferdsel mellom boligområder, sjøen og marka, samt sikring av 
biologisk mangfold, miljø, estetikk, opplevelse og rekreasjon" 
 
– sitat fra forslag til ny kommuneplan 2018-2042. 
 
Ursvikområdet – karakteristikk 
Karakteristisk for Ursvikområdet er at det er godt utviklet mett av stier, trapper og veier. Hele 
området har stor landskaps- og naturverdi med frodige grøftekanter, skogsområder og privathager. 
Områdene langsmed sjøen har meget stor verdi som friluftsområde, og benyttes mye både til fots og 
på sykkel. 
 
Hvis området bevares slik det er, vil det på Ursvik for de kommende årene ikke være utfordringer 
knyttet til å komplettere kyststi- og turveisystemet for å gjøre det sammenhengende. Ved å bevare, 
har kommunen allerede nådd denne målsettingen.  
 
I dag brukes hele Ursvik/Oksval-området flittig som et nært, lavterskel rekreasjonsområde for 
innbyggere fra tettere bebygde områder nord på Oksval, sør på Hellvik og i vest fra Blåbærstien. 
Joggere, turgåere, syklister, ryttere og frisbeekastere i alle aldre bruker området daglig året rundt. I 



kombinasjon med andre treningsområder som Skoklefallsletta og Berger Stadion, har Ursvikområdet 
uvurderlig verdi for alle beboere på Nesodden uansett alder. Området er et av Nesoddens mest 
populære rekreasjonsområder og benyttes året rundt. 
 
ISI-banen 
Banen som ligger innerst i Åsaveien ble bygget 1935, og helt siden da har denne banen vært en viktig 
møteplass og aktivitetsområde for alle aldersgrupper. ISI (Interesseselskapet Skoklefall Idrettspark) 
ble etablert på 30-tallet. Utover 40- og 50-tallet var selskapet organisert som et andelslag bestående 
av fire velforeninger og fire idrettslag fra de samme vellene. ISI disponerer et område på totalt ca. 
12,5 mål, som ble donert av noen av datidens grunneiere. Formålet med laget var «drift og 
vedlikehold av eiendommen for idretts og lekeformål, avvikling av fellesarrangementer og øvrige 
tiltak til allmenn nytte». På 50- og 60-tallet var dette møtestedet for ungdom med fotballcup, 
underholdning, dansegulv og lykkehjul. ISI-banen hadde Venneforening og Damegruppe, og her ble 
Nesodden-prinsessen kåret i 1930-årene. Området er fortsatt i dag godt tilrettelagt - utbedret av “ISI-
riders” under senere år - for idrett og rekreasjon med bla. frisbeegolf og boulebane. 
 
 
Hytteområde – kulturhistorisk og arkitektonisk verdi 
Ursvik er det siste utpregete «hytteområdet» nærmest Nesoddtangen Brygge (unntatt LNF- 
områdene langs sjøen). Området har et kulturmiljø med høy bevaringsverdi i regional  
sammenheng. I middelalderen eide cistercienserklosteret på Hovedøya hele Ursvik-området.  
 
Ursviks nyere historie starter i 1888. Da ble to store strandeiendommer utparsellert fra Østre 
Skoklefall skog og bebygget med staselige sommerhus. Den store utparselleringen av Ursvik begynte i 
1919, og vi kan følge sommerhusene som årringer oppover lia - fra de eldste store ved sjøen, til de 
mer moderate oppover bakkene og de helt små hyttene oppe ved riksveien. I dag er mange blitt til 
boliger, men fortsatt er Ursvik og søndre del av Oksval dominert av ferie og fritidsbebyggelse. 
Området inneholder et sommerhusmiljø som har sitt opphav i at velstående Kristianiaborgere bygde 
villaer i det naturskjønne området på slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. 
 
Bebyggelsen forteller historien om ulik sosial tilhørighet og ulike epoker av utbygging av 
området. Det er en blandet bebyggelse med hytter og eneboliger fra forskjellige tidsepoker, og 
mange store tomter med plass til trær som gir skygge, og en følelse av at vi bor i skogen – at vi er på 
tur når vi går på veiene. Området har et frodig og landlig preg med grusveier og store tomter bevart. 
  
Tidligere var hele Bunnefjordsiden fra Lagveien i nord til Bomannsvik i sør typiske hytteområder, men 
pga. utbygging og deling av større tomter kan f.eks. Fjordvangen ikke lenger sies være et 
representativt område for de kulturhistoriske hytteområdene. I nord har vi Oksval som fortettes i 
raskt tempo, og i sør ligger Hellvik med i hovedsak store hus på små tomter. 
 
Ursvik vel ønsker bevaring av stedsidentiteten, og det for Nesodden lokale særpreget, som vi fortsatt 
kan finne i området Oksval/Ursvik fra Knuts Vei/Støps Vei nedover mot sjøen. Miljøet er godt bevart, 
og relativt mange av byggene har både høy kulturhistorisk egenverdi og miljøverdi. Det er særlig 
grøntstrukturene, skogen, stiene, de smale veiene - kombinert med store tomter med lav 
utnyttelsesgrad, eplehager og et levende og mangfoldig fugle- og dyreliv som gjør det viktig å bevare 
områdets karakter. Dette både for Ursvikbeboerne, men i tillegg også for alle som bor på Nesoddens 
nordlige del. 
 



Forslag til vedtak: 
Ursvik vel ønsker Ursvikområdet utviklet slik at områdets verdifulle kulturhistoriske og miljømessige 
karakter bevares også i framtiden. 
Dokumentet sendes kommunen som Ursvik vels innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 
august 2022  



Sak 8.4 Båtbrygga – ny flytebrygge 
(PHD/KN) 

Ursvik vel – ny flytebrygge med bru over sundet 

På årsmøtet i Ursvik vel i 2021 ble gjort følgende vedtak: 

Ursvik vel ønsker å knytte seg opp mot Båtforeningens flyteanlegg.Det innkalles til 
ekstraordinært årsmøte om ny flytebrygge i Ursvikbukta/etablering av kontakt med Ursvik 
vels eiendom senere i høst. 
Styret finner dato og samarbeider med Bryggekomiteen om saken.  

Av ulike årsaker ble det ikke avholdt et ekstraordinært årsmøte høsten 2021. Saken kommer 
derfor opp for årsmøtet 2022. 

Bakgrunn: 
Det er tidligere redegjort i detalj om sakens historiske bakgrunn for årsmøtet. 

Flytebrygga er i dårlig forfatning og må fornyes. Dersom denne ved en bro, som det var 
tilfelle fram til 2016, knyttes til Hellvikskogs anlegg på østsida, vil Ursvik vel i kraft av sin 
eiendomsrett kunne disponere både båtplassene der og plassen badstuen ligger på.  

Nesodden kommune ga i 2021 – etter mange års arbeid fra vår side – tillatelse til at vi kan 
legge ut nye flytebrygger og knytte disse sammen med østsida av vår eiendom. 

Hvis Ursvik vel skal opprettholde og ta tilbake bestemmelsesretten over området Hellvikskog 
har annektert, er riktig tidspunkt nå, før en rett til hevd fra Hellvikskogs side kan slå inn.  

Hvis vi ikke handler nå, er konklusjonen at Ursvik vels eiendomsrett til annekterte områder på 
Hellvikskogsida i realiteten avskrives som tapt!  

Tilbudet	fra	Deltabryggen:	

Tilbudet	fra	Deltabryggen	(gi2	8.6.21)	på	916.450	kr.	(inkl.	moms)	er	basert	på	15	båtplasser	
på	flytebrygga	(inn	mot	bukta).	Bru	over	Fl	Hellvikskog	er	inkludert.		
Siden	det	er	gå2	e2	år	siden	Flbudet	ble	gi2,	kalkulerer	vi	med	en	kostnad	på	1	million	
kroner.		

Vi	finner	at	en	modell,	basert	på	15	båter	på	sørsida	av	ny	flytebrygge,	samt	9	båter	på	
murbrygga,	kan	være	gjennomførbar.	Dersom	båtplasser	kan	etableres	også	på	nordsida	av	
murbrygga/ny	flytebrygge,	vil	inngangsbille2en	kunne	bli	noe	billigere.		

Det	kan	være	hensiktsmessig	å	driQe	båtbrygga	som	et	andelslag.	Denne	vil	formelt	sortere	
som	en	underavdeling	av	Ursvik	vel	–	som	i	dag.	

De	som	får	Fldelt	båtplass,	betaler	en	innskuddsandel	Fl	båToreningen	som	Flsvarer	
båtplassens	kostende.	De2e	er	et	rentefri2	lån	som	medlemmet	får	Flbake	dersom	en	sier	
fra	seg	båtplassen.	Innskuddet	fastse2es	årlig	av	årsmøtet	i	Ursvik	vel.	
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En	sjekk	av	sammenlignbare	båToreninger	med	hensyn	Fl	pris	viser	følgende:	

Vindfangerbukta:	

Innskudd	for	leiere2	Fl	båtplass:		 OppFl	2	m	lysåpning:	69	000	kr.	Sommerleie:	2	210	kr.	
	 	 	 	 	 OppFl	2.5	m:	 													85	000	kr.	Sommerleie:	2	635	kr.	
Oksval	båthavn:	

Innskudd	leiere2	Fl	båtplass:	OppFl	2	m:	Ca	+/-	75	000.		 Sommerleie:	6	600	kr.	
	 	 	 	 OppFl	3	m:		 				 	 Sommerleie:	8	250	kr.	
MedlemsavgiQ:	600.	ÅrsavgiQ	eierne:	3	200	kr.	

Ursvikbuktens	bå:orening:	

Omsetningsverdi	båtplass	2.5	m:	61	750	kr.	 	 Sommerleie:	2.5	m:	4.325	kr.	
Omsetningverdi	båtplass	3.0	m:	66	900	kr.	 	 Sommerleie:	3.0	m:	4.990	kr.		 	
KonFngent:	5	240	kr.	(utregnet	e2er	53	båtplasser).	

NB!	Flere	båthavner	er	også	sjekket.	Prisene	der	er	dyrere	enn	eksemplene	over.	

For	Ursvik	kan	følgende	finansieringsmodell	være	et	utgangspunkt:	

Finansiering:	

InngangsbilleC	båteiere:	

15	båter	på	flytebrygga:	 	 	 600	000	kr.	+/-	
9	båtplasser	murbrygga:	 210	000	kr.	+/-	
Samlet	inngangsbilleC:	 	 	 810	000	kr.	+/-	

Nesodden	Velforbund:		 50	000	kr.	
Båthavna:	 	 	 40	000	kr.	
Ursvik	vel:	 	 	 100	000	kr.		
Annen	finansiering:	 	 190	000	kr.	 	

ÅrsavgiO	for	båteiere:	

En	slik	avgiQ	kan	være	ca.	3	000	kr.årlig	per	båt.	De2e	inkluderer	muligheten	Fl	å	ha	båt	
liggende	i	vinteropplag	på	velets	område.	

De2e	gir	72	000	kr.	som	årlig	inntekt	Fl	driQ	og	vedlikehold	av	bryggene.	

Tilbudet	om	båtplass	går	Ql:	

• De	som	har	båtplass	per	i	dag.	
• Medlemmer	av	Ursvik	vel.	
• Dersom	ikke	et	Flstrekkelig	antall	av	Ursviks	vels	medlemmer	er	interessert,	går	

Flbudet	også	Fl	medlemmer	i	Hellvikskog	vel.	

Hellvikskog	–	mulige	problemer:	

Ved	etablering	av	brygge	og	forbindelse	over	Fl	Hellvikskogs	anlegg,	vil	det	kunne	oppstå	
uenigheter.	



Hellvikskog	leier	ut	(har	solgt)	båtplasser	beliggende	på	Ursvik	vels	areal	Fl	egne	medlemmer.	
Også	badstu	er	plassert	på	Ursviks	vels	areal.	

Det	kan	være	både	fornuQig	og	rikFg	at	de	av	Hellvikskogs	medlemmer	som	har	båtplass	på	
vår	eiendom	får	Flbud	om	ny	båtplass	på	lik	linje	med	båtplasseiere	i	Ursvik	vel.		

Vedrørende	badstu	må	avklares	om	vi	kan	kreve	inn	leie	–	eventuelt	at	Ursvik	vels	
medlemmer	skal	ha	Flgang	Fl	badstuen	på	lik	linje	med	Hellvikskogs	medlemmer.	
Ursviks	medlemmer	skal	også	ha	Flgang	Fl	bryggeanlegget	(bading/fisking).	

For	å	være	juridisk	på	trygg	grunn,	må	Ursvik	vel	engasjere	advokat	for	å	avklare	disse	
spørsmålene,	samt	andre	som	må2e	dukke	opp	når	brua	binder	oss	sammen	med	vår	
eiendom	i	øst.	

Det	er	et	mål	å	beholde	et	godt	naboskap	Fl	Hellvikskog.	

Framlegg	Ql	vedtak:	

Årsmøtet	i	Ursvik	vel	vedtar	dokumentet	«Ursvik	vel	–	ny	flytebrygge	med	bru	over	

sundet».	

Bryggekomiteen,	sammen	med	styret	i	Ursvik	vel,	arbeider	videre	for	å	gjennomføre	

bryggesaka.	

Bryggekomiteen	kan	knyCe	Ql	seg	nye	medlemmer	ved	behov.	

Supplerende	momenter:		

• Anbudet	fra	Deltabryggen	blir	sannsynligvis	noe	dyrere	i	og	med	at	det	er	gå2	Fd	
siden	anbudet	ble	gi2.	

• Muligens	kan	utgiQene	reduseres	noe	ved	gjenbruk	av	f.eks.	kjegnger,	gangvei	eller	
en	enklere	bru.	

• Arbeidet	med	å	finne	brukbare,	brukte	brygger	fortse2er	innFl	videre.	En	brukt	
brygge	vil	kunne	redusere	kostnadene	betraktelig.	

• Utleie	av	plasser	på	nordsida	av	murbrygga	bør	prøves.	Vi	mo2ok	ingen	protester	på	
en	vannskuter	plassert	der	sommeren	21.	Det	bør	vurderes	å	legge	utliggere	her.	Da	
vil	vi	unngå	en	mulig	forankringsproblemaFkk	med	eiendommen	i	nord.		

• Murbrygga	bør	med	Fden	oppgraderes.	Forankringsfundamentet	må	sikres	og	
forbedres	dersom	det	ikke	legges	utliggere	på	innsiden	av	murbrygga.		

• Andre	finansieringsmuligheter	sjekkes.	SparebanksFQelsen,	GjensidigesFQelsen,	
andre.	

• Har	kommunen	stø2eordninger	f.eks	Fl	oppgradering	av	stranda,	kajakkstaFv	og	
landområdet	ellers.	Kan	danseplagng	brukes	Fl	f.eks.	spill/badminton/bordtennis	



Knut Naesje <ursvik.vel@gmail.com>

Invitasjon til medlemmer i Ursvik vel til å delta i Kunst-i-Follo utstilling på
badehusrekken i Ursvik.
1 e-post

Rowen Sivertsen <rowen@birchtreeroad.com> 12. mai 2022 kl. 10:27
Til: ursvik.vel@gmail.com

Hi!

Takknemlig hvis dere kan videresender dette til medlemmene i Ursvik vel:

 

...................

 

Kunst-i-Follo på badehusene i Ursvikbukten

 

INVITASJON TIL MEDLEMMER I URSVIK-, HELLVIKSKOG- OG HELLVIK-VEL TIL Å DELTA I UTSTILLING PÅ
BADEHUSENE I URSVIK MED SINE BILDER

 

Helgen 27-28. august braker Kunst-i-Follo løs igjen, med hundrevis av kunstnere i hele Follo-region som stiller ut
på låver, gallerier, butikker, tilfeldige vegger – og badehusrekken i Ursvikbukten. Alle utstillinger er merket på et
kart sponset av Nordre Follo Kommune, og skal gjøres tilgjengelig på Nesodden kommunes side.

 

I fjør stilte Beate Fjellberg og Rowen Sivertsen ut på badehusene. Det var stor suksess, med mer enn 150
besøkende, og herlig stemning.

 

I år ønsker vi å åpne for muligheten for alle de kreative sjeler som bor rundt og nær Ursvikbukten å stille ut, slik at
vi får en morsom og mangfoldig utstilling.

 

Du behøver ikke å ha «kunstner-lappen» for å delta. Her er det ingen jury!

 

Begrensning går på størrelse: bildene henges mellom dørene på badehusene, og kan ikke være større enn 30 cm
i bredden (inkludert ramme). Også er det litt væravhengig: bildene må stå natten over ut i vind og vær både fredag
og lørdag, og enten må de tåler det, ellers må kunstneren selv tar ansvar for å dekke dem til. Også, som i fjor, må
alle hull etter stifter eller skruer sparkles og flikkes over av kunstneren selv.

 

Hvis du vil delta, ta kontakt med Rowen (Babs) Sivertsen: rowen@birchtreeroad.com

 

....................

 

mailto:rowen@birchtreeroad.com
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Tusen takk!

 

Rowen Sivertsen

+47 97509836
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