Vellet har gjenoppstått og trenger
en medlemsmasse å jobbe for.
Det nye styret skal blant annet bidra til:
1. Rehabilitering og oppgradering av Nordstranda
2. Å sikre naturområdet Husvik – Kopås som et friluftsområde
3. Å få på plass en kultursti på Husvik – Kopås
4. Å tilrettelegge Sagajordet for barn og lek
5. Bedret trafikkavvikling for Husvikveien
6. Et enda bedre bomiljø for alle Nordstrandinger
www.nordstranda.no
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Til alle Nordstrandinger

Vellet har gjenoppstått
etter noen års dvale.
Nytt styre er valgt, og
dette har allerede startet
sitt arbeid for vårt flotte
område.
Nordstranda og Husvik
vel strekker seg fra
Skrivergården i syd til
Steinbrygga i nord, fra
Konvallveien i øst til
Nordstranda i vest.
Bor du i dette området, håper vi at du vil tegne et medlemskap og derved bidra inn til
et trivelig og sikkert boområde for alle Nordstrandinger. Vellet skal jobbe for et bedre
oppvekst- og boområde for nåværende og kommende generasjoner.
På de neste sidene vil du se noen av de sakene vi jobber med per i dag.
Mvh
Bjørn Frantsen
Målsetting for kommende to-års periode:
1. Rehabilitering av Nordstranda
Vi vil starte en dialog med kommunen for få ryddet
og tilrettelagt stranda og bedre tilgjengeligheten for
barnefamilier. Dette gjøres ved å sikre og utbedre
steinmurer samt rydde opp i steinfyllinger. Vi vil lette
tilgangen fra
badestranda og til det offentlige toalettet. Ambisjonen
er at stranda skal gjenoppstå som en estetisk og
harmonisk perle i vårt velområde. Pengene vil vi
skaffe til veie via søknader om støtte fra Akershus
fylkeskommune, Frogn kommune, stiftelser,
grasrotandelen med mer.
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2. Sikring av Husvik og Kopås som kultur- og naturområde
Vi vil i dialog med Frogn
kommune sikre kultur- og
naturområdet Husvik og Kopås.
Her lå vikingtidens tingsted, og
her tordnet kanonene under den
tyske invasjonen 9. april 1940, med
senkingen av den tyske krysseren
Blücher. Vi er i dialg med Forsvarsbygg for etablering av en kyststi for
forflyttningshemmede i området.
Husvik byr på store varmekjære løvtrær og en rik kystflora. Her kan du vandre i stille
og sval skog. På Kopås kan du se kanonene som var med å redde konge og regjering i
1940, og du kan nyte panoramautsikten over Oslofjorden og Oscarsborg.
3. Trafikk- og parkeringssituasjonen for Oscarsborg festning
Vi vil jobbe for å få en bedret trafikkavvikling for besøkende til Oscarsborg festning.
Dagens situasjon er verken sikkerhetsmessig eller miljømessig akseptabel for beboerne
i Husvikveien. Den trange gata tar imot en stor andel av de mer enn 100.000 besøkende
som årlig ankommer festningen. Det er et stadig kaos, hvor veien er fullstendig blokkert
og uframkommelig. Store busser korker trafikken i begge retninger, til besvær for
områdets biler og andre doninger. Utrykningskjøretøyer vil tidvis ikke ha noen mulighet til
å komme frem. På bakgrunn av de erfaringene beboere i området har gjort seg gjennom
en årrekke, mener vi fergeleiet må flyttes fra Sundbrygga til et mer egnet sted.
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Andre saker som er under arbeid
Kjerulfgrinda
Her sto det tidligere en smijernsport som en barriere mellom
bygd og by. Porten forhindret samtidig landsbygdas buskap
innpass til byen. Nå står kun en lutende portstolpe igjen
som et minne fra en forgangen tid. Vi skal sikre stolpen og
har satt opp et lite skilt som forteller om portens historikk og
opphav. Ta en stans neste gang du passerer stolpen.
Vellet har søknad inne om tiltaksmidler for ytterligere
ti rustfrie skilt med historikk fra nærområdet i A-3 størrelse.
Sagajordet
På denne lille idretts- og aktivitetsplassen vil vi videreutvikle
mulighetene for lek og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Dette gjelder for både sommerog vinteraktiviteter.

Gi din støtte for et bedre lokalsamfunn
Kontaktinformasjon:
post@nordstranda.no
www.nordstranda.no
Adresse: c/o Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak
Innmelding (familiemedlemskap):
Vipps kr 200 til 575506 og oppgi navn, adresse, e-post eller
overfør kr 200 til kontonr.: 1080 45 91074 med navn, adresse og e-post i meldingsfeltet.
Grasrotandelen: Til de som deltar i spill hos Norsk Tipping, er det mulig å la vellet motta
grasrotandelen. NB! Husk vårt org.nr.: 922900620
Du finner oss på Facebook

www.nordstranda.no

