
Oksvalposten
Informasjonsblad fra styret i Oksval Vel.
Så skal vi forsøke igjen - å videreføre en gammel tradisjon - 
Oksvalposten gjenoppstår. 

Oksval Vel har eksistert i over 
100 år, og gjennom storparten av 
denne perioden har man søkt å 
holde medlemmene orientert om 
likt og ulikt i form av nyhetsbrev.

Om du går inn på vellets 
nettsted www.oksval.no, kan du 
se det med selvsyn: Dette 
bomiljøet har sannelig en gammel 
og stolt tradisjon for å 
kommunisere gjennom en egen 
velavis. Mer enn 60 år har gått 
siden den første utgaven kom ut i 
1945, og selv om utgivelsene siden 
har kommet i rykk og napp våger 
vi å forsøke en gang til, denne 
gang med desktop publishing i 
ryggen for å gjøre informasjon 
om hva som skjer  bedre 
tilgjengelig fra vellet til alle 
beboere. 

Kanskje det er dette 
som skal til for at nye og 
gamle beboere skal ha en 
fornemmelse av hva vellet 
er, gjør og betyr. 

Nye  beboere vil ha 
muligheten til å bli kjent 
med Oksval gjennom  
nettstedet, med historikk 
og bilder tilgjengelig. Eldre 
medlemmer kan kanskje 
hjelpe oss til å oppdatere 
arkivene slik at de blir 
komplettert. I tillegg er du 
selvsagt invitert til å skrive 
innlegg i avisa. Men vær 
forsiktig: De er ikke 

honorert, blir ikke sendt i retur 
og kommer sjelden på trykk...

Om noen av strøkets eldre 
beboere skulle komme over 
gamle utgaver av Oksvalposten, 
vil vi gjerne høre om det. Det 
ville vært morsomt å kunne 
komplettere de årgangene som nå 
ligger ute på nettet, med 
ytterligere noen utgaver. 
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Vei og atter vei
Det evig tilbakevend-

ende tema i Oksval Vel er 
veisakene. Vi som har tatt på 
oss å sitte i styret vet at det 
er en viss misnøye med 
veistandarden i deler av 
vellet, og vi kan selvsagt si 
oss enige i dette. 

I løpet av denne høsten 
har styret tatt et initiativ 
overfor Nesodden 
kommune, i det vi har bedt 
om et møte der veienes 
beskaffenhet kan diskuteres 
nærmere. Saken har også 
nylig vært drøftet med 
Nesodden Velforbund. 
Kjørebelastningen 
som disse veiene nå 
utsettes for er en helt 
annen enn bare for få 
år siden, og det 
har ført til stor 
slitasje og 
mange 
ujevnheter. 
Likevel vil 
vi i styret ta 
til orde for at det ikke finnes 
én løsning på dette 
spørsmålet som alle vil bli 
tilfreds med. Vi ønsker å gå 
gjennom veisituasjonen i de 
enkelte deler av vellet med 
kommunen og de aktuelle 
beboere for å finne løsninger 
på de lokale problemene. 

- Geir Johnson



	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Buster

 TIL FJORDS!

Det hadde latt vente på seg i nesten ti år - fra vi flyttet hit i 1996 og ble slått av det sørlandske ved å bo 
på Nesodden. Men selv om vi kunne se både Rådhusklokka og Postgirobygget fra stuevinduet, og selv 
om mang en vinterstorm kunne gi opplevelsen av skikkelig havklima i Lofoten eller på Vestlandet, så 
forandret livet seg definitivt til det bedre den dagen vi sto der i den nye båthavna, med egen båtplass og 
nykjøpt båt. Endelig skulle hovedstadens sjøside utforskes. I begynnelsen av juli ble derfor familiens 
nyervervelse - en rød aluminiumsbåt - sjøsatt. Riktignok er den av de mindre båtene i den nye havna, 
men den fikk likevel kjapt en tvilling, da det viste seg at Oksval Båthavn også hadde kjøpt en Buster til 
internt bruk. 
Men om båten ikke var av de største, ble den kanskje av de mest brukte? Det ble plutselig så lett å 
komme seg ut, få litt ekstra ettermiddagssol. Båtplassen ble som en flytende hageflekk, der det ble mulig 
å forlenge sommersola ytterligere noen timer. Det ble det rikelig anledning, til med en sensommer som 
liksom aldri tok slutt, og med en aftensol over Bunne+orden som gjorde en hver utflukt til øyene til en 
ny og spennende utforskning. 

At nye Oksval Båthavn sto klar til 1.juli 2006, er først og fremst resultat av en storartet dugnadsinnsats 
fra en gruppe ildsjeler, som kom flere hundre båteiere tilgode, og som resulterte i et livlig båtliv til langt 
på natt i mange varme sommerkvelder. Slik sett ble innvielsen også en innfrielse av drømmene som 
mange hadde gått med gjennom flere år. At båthavna på kveldstid også kunne ses på som lokalmiljøets 
“Champs Elysees” - en vakkert belyst  vandregate, var kanskje en utilsiktet bieffekt, som vi imidlertid 
fortsatt har glede av - kanskje ennå mer så - i novembermørket. 
Nå er de fleste fartøyene fraktet vekk, men fortsatt lyser det i havna, og slik sett er det bare å vente i 
seks måneder på nye muligheter for gleden ved å innta øyene i indre Oslo+ord på overraskende 
ekskursjoner og strandhogg. Og den røde Buster’n ligger der fortsatt, venter på siste tur for dette år, til 
vinteropplag. 
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EN VANDRING PÅ OKSVAL
Av Arne Kvernheim

I en utlysning av sommerhustomter ved Oxval-
Ursvik på 1920-30 tallet kan vi lese: 
Vakre skogtomter med adgang til badestrand sælges bi&ig. 
Lune, sunde naaleskogparce&er med sol i lang dag. Kort 
vei til strand og bry)e. Sikre brøndsteder. 

Oksval er fremdeles en idyll selv om det har blitt en 
viss fortetning av boligmassen. Kunnskap om 
stedet og dets historie skaper tilhørighet og vil 
forhåpentlig føre til at også kommende generas-
joner vil sette pris på Oksval og bidra til at det 
fortsatt blir et godt sted å bo og å være.

Deler av vandringen går langs kyststien. Den ble 
åpnet 10. juni 2001 og går fra Blylaget til 
Nesoddtangen. Vellene og velforbundet hadde en 
betydelig rolle i arbeidet med denne. Kyststien er 
15 km lang og kostet 120.000. Kommunen har 
vedlikeholdsansvaret sammen med vellene. Stein 
Turtumøygard ga sommeren 2004 ut en bok om 
kyststien i hele dens lengde.

Navnet Oksval betyr okseskogen eller okseplassen 

(valplass). På Oksval holdt og slaktet munkene på 
Hovedøya okser. Oksval ligger i sin helhet på 
gården Skoklefalls (Skoklefald) grunn 
(gårdsnummer 2) med unntak av Fredheim og Hatt 
som ligger på gården Nesoddtangens grunn 
(gårdsnr. 4). Husmannsplassen på Oksval 
er første gang nevnt i 1723.  (Teksten fortsetter på 
www.oksval.no.vandring1.htm)

	
 Sommerstemning på munkenes Oksval

ALEKSANDER RYBAK TIL TOPPS I “KJEMPESJANSEN”

.
Samtidig med at Oksvalposten 
ble ferdigstilt, ble det klart at 20 
år gamle Aleksander Rybak fra 
Oksval gikk helt til topps i NRKs 
 “Kjempesjansen”. Aleksander har 
 markert seg i musikklivet både i 
og utenfor regionen gjennom de 
senere år, likevel var det nok en 
stor overraskelse også for ham å 
gå helt til topps med sin egen låt, 
mens han både sang og spilte 
fiolin. 

Aleksander Rybak er klassisk 
utdannet fiolinist, men har i de 
siste par år ikke gjort noen 

hemmelighet av at han er 
interessert i å presentere seg som 
musiker i flere sjangre. 
Samarbeidet med Thomas 
Stanghelle, såvel som deltakelse i 
Idol for et par år siden har vært 
tegn på det, men det var en godt 
skjult hemmelighet for de fleste 
av oss at han også skrev gode og 
swingende låter. I “Kjempe-
sjansen” framsto han som et 
gedigent talent for begge deler, 
og det skal bli spennende å følge 
ham videre i karrieren. Den har i 
hvert fall tatt et godt steg 
framover. Uansett vil gevinsten 
fra konkurransen være god å ha 
til videre studier og utvikling. 
Men oppdragene kommer sikkert 
til å strømme inn: Allerede til 
våren kan man oppleve ham som 
spelemannen i en oppsetning av 
“Spelemann på taket” på Oslo 
Nye Teater. Gratulerer!

Bruker du Oksvals muligheter?

Oksval Vel har en aktiv 
badstue og en like aktiv 
fiskegruppe. Badstua ble bygget 
og etablert av noen ildsjeler på 
privat basis for noen år siden, og 
har siden vært et kjærkomment 
tilbud til de som ønsker en varm-
kald avrivning i vinterhalvåret. 
Fiskegruppa har vist seg å være 
en seiglivet konsistens, med faste 
ukentlige møter og til og med en 
årlig konkurranse på brygga. 

Velhuset

Velhuset på brygga er 
tilgjengelig også for andre som 
ønsker å ha et møte, og nøkkel 
lånes ut på forespørsel. 

Svømmeflåten

Hver vår legger vi ut 
svømmeflåten til felles glede på 
badestranda. 
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Hva kan vi gjøre for Oksval? 
At Oksval har flotte 

bokvaliteter året rundt er det 
mange som kan skrive under på. 
Derfor er det også mange som 
har valgt å slå seg ned her, så tett 
på Oslo som man kan komme, 
men og uten å måtte engasjere 
seg nevneverdig i lokalt styre og 
stell. 

Men så er det nå engang slik 
at dersom vi ikke yter noe, får vi 
heller ikke noe tilbake. Og det er 
denne lille bieffekten som gjør at 
vi i styret tross alt tror at Oksval 
Vel fortsatt er liv laga. Vi trenger 
deg til å være med og tenke de 
tankene som kan gjøre Oksval til 
et bedre sted å å bo i årene som 
kommer,  hva enten det vil bestå i 
å etablere en kajakkgruppe, 
reparere badebrygga, bruke 
velhuset eller skape minneverdige 
sommerfester. Eller kanskje bare 

gjøre noe så enkelt som å 
reparere rekkverket og de knuste 
trinnene langs trappa ned fra 
Øvre til Nedre Movei etter 
hærverket sist vår. Noen må jo 
gjøre det og?

       

Oksval Vel
Styret består av følgende 
personer:

Vivi Rastum, styreleder

e-post: info@oksval.no

Styremedlemmer: Edgar Brun, Tore 
Fossgård, Geir Johnson, Jørgen 
Lorentzen, Sigurd Parmann, Patrick 
Verde

Har du fornyet medlemskapet?

Oksval Vel er avhengig av at beboerne 
er interessert i å videreføre denne mer 
enn 100 år stolte tradisjonen. Styret 
består i dag av syv medlemmer som 
har interesse for å videreføre dette 
arbeidet, men vi trenger at beboerne 
yter sin skjerv - gjennom deltakelse og 
medlemskap. 

Medlemsavgift kr 300 pr år

Veiavgift (pliktig) kr 400 pr år

Oksval Vel

Postboks 176

1451 Nesoddtangen

www.oksval.no

Konto nr 7874.06.46485 

Redaktør for denne utgave: 

Geir Johnson

Kommentarer? Send dem til 
oksvalposten@oksval.no
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