NESODDEN HAGELAG
Møte i Nesodden hagelag mandag 18 mars
kl. 19.15 i Nesodden menighetshus.
Tema: Vakker høsthage v/Arild Sandgren
Alle hjertelig velkomme

Foreningsnytt distribueres
til alle Nesoddens mer enn 7600 husstander

GRATIS HVER UKE
Ønsker du å annonsere – send din annonse til

foreningsnytt@foreningsnytt.no
eller ring
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97 58 71 41 hverdager kl 10–15
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AKUPUNKTUR

Fysioterapeut Knut Madsen
på Flaskebekksenteret
• Triggerpunktbehandling
• Migrene/hodepine
• Trykkbølgebehandling
• Øvelser
Ring 97 95 56 06 for timebestilling
www.fysiomadsen.no
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UT Å REISE?

Behov for vaksiner?
Bjørnemyr Legekontor
Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98

NESODDEN
MENIGHETSHUS

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 413 56 056,
epost: anjaanton@hotmail.com

BM «Jobb
på Nesodden?»
Nesodden har gudskjelov blitt spart
for storindustri
som har plantet
sine røykspyende
skorsteiner i vårt
vakre landskap.
At den betydelige
arbeidspendlingen til
Asker og Oslo kanskje
hadde vært mer beskjeden med noen
skorsteiner på plass,
veier neppe opp for de
bevarte
naturherlighetene vi er
omgitt av til daglig.
For å bremse pendlinga, er det imidlertid
liten tvil om at en utbygging av næringsvirksomhet a la småindustri, servicerelaterte virksomheter
og kunstproduksjon, hadde vært
ønskelig.
I blant dukker det opp satsingsglade personer – som for eksempel Marie Anne
Eraker og Kjersti Wangensten Væge. I
skrivende stund er de på full fart til
Hyttemessa 2013 på Lillestrøm, hvor de
gjennom egen stand skal presentere seg
innenfor områdene interiørtjenester og
ditto produkter. Etter å ha slått seg
sammen, søker nå disse fremadstormende damene å få innpass i hjem
og miljøer som lider under stor grad av
interiørmessig mislighold.
Måtte de lykkes på sin estetiske frierferd
til Romerike, til beste for framtidig utbygging av deres Nesoddenbaserte virksomhet. Og hvem vet – dersom det går den

rette veien for dem, kan det jo hende at
noen sambygdinger slipper å pendle på
noen sikt. Ekspansjon heter det vel.
Uansett hvor hyggelig båtturen kan være.
Det finnes svært mange kreative
personer på Nesodden; se bare på
Nesoddparken.
Nesten 50 forskjellige virksomheter er nå
samlet i et felles produksjonsmiljø, hvor
de kan berike og inspirere hverandre og
selge sine produkter. Et framtidig, lokalt
senter for brukskunst?
Egentlig burde det jo være flere etablerte
markeder på Nesodden – hva med
Tangensenteret/området rundt Tangenten? Her kunne jo hjemmestrikkede
strømper og egg fra frittgående høns
funnet hverandre i godt selskap med

spåkoner og helbredende håndspåleggere.
Litt tilbake til våre to driftige sambygdinger Kjersti og Marie Anne, som
sterkt presiserer at de har stort fokus på
det økologiske i sin virksomhet.
Materialer produsert på bærekraftige og
naturvennlige premisser har damenes
fulle oppmerksomhet. Det skal også
nevnes at virksomhetene er flittige
annonsører i Foreningsnytt!
I erkjennelse av at tverrfaglig samarbeid
kan resultere i nye og spennende
resultater, melder jo spørsmålet seg
hvorvidt vi i herværende lokalavis skulle
instituere en ny spalte – en kontaktspalte for ymse næringer. En uromantisk
utgave av Noen som passer for meg.
Noe sånt:
"Dyktig snekker søker strikkende kvinne
for utvikling av spesialdesignet hammervott."
Eller denne:
"Designer søker genmanipulator og produsent av økologiske egg, for utvikling av
firkantede og lagringsvennlige egg."
TF

