
Arrangementet er et samarbeid mellom 
Tangen Senter og Nesodden kommune.

Vi gleder oss til å se deg!

Velkommen til
julegrantenning
     og julemarked

Lørdag 26. november 10-20 (9-18)
Meny: 8-21 (9-20)

Sett av
  dagen!  dagen!

 foto: Magnus Kjøren Berg

oppgradering: Velforeningen Nordstranda og Husvik Vel vil oppgradere 
både vinter- og sommertilbudet på Løkka stadion. Men da må de samle inn penger. 
Mye penger. Nils Petter Erikson forteller at de søker bredt etter finansiering.  
 side 10 og 11

søker sponsorer
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Åpnet ny vei til 
100 millioner
De siste årene har nordgå-
ende retning fra Måna vært 
preget av reduserte hastighe-
ter og intensivt byggearbeid. 
Nå er den nye veien åpnet for 
trafikanter.

 ● nyheter side 6

naboer vender 
tommelen ned 
Øyvind Solum stiller i likhet 
med Gro Elisabeth Sille Evju, 
som her vender tommelen 
ned for vannhåndteringen på 
Tangentoppen.

 ● nyheter side 14 og 15
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Ring 48 300 500 og få GRATIS befaring!
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Velforeningen vil  
oppgradere både 
vinter- og sommertil-
budet på Løkka sta-
dion. Men da må de 
samle inn penger. Mye 
penger.
Magnus Kjøren Berg 
magnus@amta.no

drøbak: – Det er en begrun-
net skepsis at en velforening 
skal drifte noe slikt, men vi hol-
der hodet kaldt og mener dette 
er realistisk, sier Nils Petter 
Erikson.

Amta møter ham på Sagajor-
det i Drøbak. Her ligger Løkka 
stadion, som snart skal islegges 
til den årlige skøytebanen. 

Etter å ha stått uforandret si-
den 2007, ønsker Nordstranda 
og Husvik Vel å bygge et nytt og 
moderne nærmiljøanlegg på 
jordet.

– Vi skal tilby flotte skøyte-
forhold fra november til april. I 
sommersesongen vil det være 
et multisport-dekke som kan 
brukes til mange ulike idretter, 
forteller Erikson.

Gratis for innbyggerne
I sommerhalvåret planlegges 
det for blant annet basketball, 
volleyball, håndball, inneban-
dy, inline hockey (rulleskøyter) 
og lacrosse.

Det nye anlegget skal være 
for uorganisert idrett og lek, og 
gi et kostnadsfritt lavterskeltil-
bud til innbyggerne i Drøbak. 
Velforeningen har ambisjoner 
om å samarbeide med BUA på 
Sjøtorget om gratis utlån av 
skøyter og annet utstyr.

– På Sagajordet møtes folk på 
tvers av generasjoner, og et nytt 
anlegg vil hjelpe til å forebygge 
kriminalitet blant unge. I tillegg 
er det en flott arena for rekrut-
tering til de ulike idrettene, sier 
Erikson.

– Viktig med  
langsiktig plan
Line Nyhus Skuterud (V) er ut-
valgsleder for oppvekst og kul-
tur i Frogn kommune. Hun be-
rømmer innsatsen som Nord-
stranda og Husvik Vel har lagt 

ned.
– Det er kjempeflott at barn 

får nye arenaer hvor de kan 
være aktiv i nærområdet sitt. At 
de gjør dette med private og 
søkte midler viser en enorm 
innsatsvilje og pågangsmot, 
sier Skuterud.

Samtidig understreker hun 
viktigheten av en langsiktig og 
bærekraftig plan for driften et-
ter at anlegget står ferdig.

– Jeg håper også planene og 
multisport-dekket vil ivareta 
behovet for uorganisert aktivi-
tet for barn og unge med flere 
interesser enn bare fotball, sier 
Skuterud.

søker sponsorer
Velforeningen har arbeidet 
med planene i tre år, og skal nå 
begi seg ut på finansieringen. 
De estimerer det hele vil koste 
9,2 millioner kroner i bygge.

– Vi er helt avhengig av å få på 
plass en bankforbindelse, som 
vi tilbyr å være hovedsponsor i 
inntil et 25-års perspektiv. Det 
er blant annet for å mellomfi-
nansiere momsutlegget som vi 
ikke får refundert før anlegget 
står ferdig. 

– I tillegg søker vi bredt om 
spillemidler og blant ulike stif-
telser og fond, og håper samti-
dig det lokale næringslivet øn-
sker å bidra. I disse dager lanse-
rer vi også en kronerulling gjen-
nom Grasrotandel, VIPPS og 

Spleis, forteller Erikson.
– Én ting er finansiering, noe 

annet er å drifte anlegget. Hvor-
dan skal dere klare det?

– Strøm vil helt klart være det 
dyreste, og vi estimerer et årlig 
forbruk på 150.000 kilowatti-
mer. Heldigvis kan vi søke 
strømstøtte gjennom Lotteri- 
og stiftelsestilsynet. Samtidig 
ønsker vi å tilby ulike sponsor-
avtaler som skal dekke driftsut-
gifter og løpende kostnader, 
sier Erikson.

– starter med 
lek og moro
Frogn Idrettsråd er organet for 
den organiserte idretten i kom-
munen. De sier nærmiljøanlegg 
skaper et dilemma for dem.

– Dette er ikke et anlegg som 
vil stimulere den organiserte 
idretten, fordi reglene sier den 
skal være åpen for alle og til 
uorganisert bruk. Samtidig 
brenner vi for alle tiltak som bi-
drar til økt aktivitet hos barn og 
unge, og vi ønsker fremover å 
engasjere oss sterkere slik at 
flere slike anlegg kommer opp, 
sier leder Roger Schäffer.

– Og Sagajordet kan vel være 
viktig for rekruttering av idret-
ten?

– Absolutt! Det starter gjerne 
med lek og moro i slike anlegg, 
også kan det vokse seg videre 
til den organiserte idretten. 
Uansett er dette et positivt til-

tak som gjør at folk holder seg i 
vigør, og bidrar til et bedre og 
lengre liv, sier Schäffer.

kort sesong
I dag varer skøytesesongen på 
Sagajordet under én måned. 

For å legge isen bruker velfor-
eningen en god, gammeldags 
brannslange.

– Det nye anlegget vil gi mu-
lighet til bruke en maskin som 
legger en tynn og jevn isflate. 
Det vil være mye mer holdbart 

Vil oppgradere Sagajordet for 9 millioner kroner: 

Frir til det lokale næringslivet i drøbak

mer ArBeid: Det nye anlegget vil føre til økt vedlikeholdsbehov. 
Frogn Venstre mener det er viktig at velforeningen har en bærekraftig 
plan for langsiktig drift av Sagajordet.

OmkOm: 68 år gamle Dag 
Klemmetsen omkom etter å ha 
kommet i klem med en fritidsbåt 
3. november.
FOtO: PriVAt

– Dette kom som et stort 
sjokk på oss og vi har ikke 
helt tatt det inn over oss 
enda, skriver familien idet 
de går ut med navnet til 
avdøde i klemulykken i 
Drøbak.
Petter Klund 
petter.klund@amta.no

Går ut med navnet etter dødsulykke



Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet ID. Buzz  
kan avvike fra standard.  

Scan koden og  
meld deg på her! 
Her kan du også lese mer  
om modellene, og bestille  
prøvekjøring.

Årets elbilnyheter fra Volkswagen 

ID. Buzz og ID. Buzz Cargo  
avdukes hos oss torsdag  
17. november kl. 17 - 19.
Ta gjerne med familien, kolleger, venner  
og kjente. Det blir enkel servering. Vi sees!

Du er invitert til 
ID. Buzz-kveld!

Nordbyveien 96, 1406 Ski 
Tlf. 24 03 26 90. follo.volkswagen.no
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når det oppstår mildvær, og 
øker tilbudet fra rundt tre ukers 
åpningstid til fem måneder, 
sier Erikson.

– Dette vil vel også kreve mer 
og langsiktig arbeidsinnsats fra 
velforeningen, slik Venstre påpe-

ker?
– Det vil bli behov for mer 

jevnlig vedlikehold, men som 
er betydelig mindre arbeidskre-
vende. Vi har alltid hatt en dug-
nadsbasert drift, og skal fort-
sette med det. Siden 2007 har 

velforeningen vist at vi kan 
drifte og vedlikeholde Løkka 
stadion. Med den store dug-
nadsviljen som er her, ser vi 
lyst på fremtidsplanene, av-
slutter Erikson.

Vil oppgradere Sagajordet for 9 millioner kroner: 

Frir til det lokale næringslivet i drøbak

tidens tAnn: Det er en stund siden sist gang Løkka stadion fikk 

sØker Bredt: Nils Petter Erikson forteller de søker bredt etter finansiering. Han håper det lokale 
næringslivet i Frogn ønsker å bidra som sponsorer til prosjektet. Begge Foto: mAgnus kjØren Berg

går ut med navnet etter dødsulykke
drøbak: Det var Dag Klem-
metsen (68) som omkom på 
Sogsti i Drøbak etter å ha fått en 
båt over seg. Kort tid etter at 
dødsfallet ble konstatert tors-
dag kveld, avdekket politiets 
etterforskning at Klemmetsen 
hadde kommet i klem etter at 
fritidsbåten hadde rast fra et 
stativ.

Nå er det familien selv som 
ønsker å offentliggjøre avdødes 
navn. Dette for å unngå videre 
spekulasjon om hvem den av-
døde er.

– Dette kom som et stort 

sjokk på oss og vi har ikke helt 
tatt det inn over oss enda. Det 
hele fortoner seg som en tragisk 
ulykke, skriver de i en e-post til 
Amta.

Klemmetsen bisettes i Drø-
bak kirke tirsdag 15. november 
klokka 13.

Ifølge minnesidene til begra-
velsesbyrået er det flere som 
har støttet familien i den tøffe 
tiden.

– Vi setter stor pris på all støt-
te, hyggelige ord og tanker vi 
har fått. Hele familien er i dyp 
sorg. 

Du var så vond å miste, du 
var så god å ha, men alle gode 
minner kan ingen fra oss ta, står 
det i dødsannonsen.

I den samme annonsen fram-
kommer det også at de like gjer-
ne mottar gaver til Frogn Jeger- 
og Fiskeforening som blomster 
til familien.


