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Svein får ikke tomt
(BAI) Aslak Kaasa ønsker å skille ut en tomt fra sin eiendom på Veierland. Svein Kaasa, barnebarn av Aslak vil bygge hus her
ute, men administrasjonen i Nøtterøy kommune melder at de vil innstille negativt fordi området tomten ligger i er LNF-område i
kommunedelplanen.
Kommunedelsplanen
VNF (Veierland Næringslivsforening) mener kommunedelplanen for Veierlend ikke er god nok og ikke kan brukes som
begrunnelse for et avslag av denne typen. Planen har en målsettingen om 150 nye innbyggere på Veierland. Det er ikke
mulig å nå dette målet uten bygging i LNF områder. Derfor
har VNF valgt å støtte søkerne og har kontaktet kommunen
om dette. Så vidt vi kjenner til vil søkerne få praktisk støtte
fra Veierland vel også.
Andre tomter
Det er i løpet av de siste årene skilt ut 6 nye tomter på Veierland (En i Rønningen, tre vest for Praten og to på Båsløkka).
Halvparten i LNF-områder. To av tomtene ligger på dyrket
mark.
Tomten
Den tomten Kaasa vil skille ut ligger i tilknytning til et eksisterende boligområde syd for Dagros og øst for veien til
Hvervodden. Den ødelegger ikke for natur eller almenhet.
Den ødelegger ikke skog eller dyrket mark.
Slekta
Svein er 4. generasjon Veierlending. Familien sitter med 70
mål eiendom på øya, men får altså (i første omgang) ikke
bygge på familiens jord.
Tør vi tippe at denne saken vil ende med tillatelse til slutt?

INFO
Redaktør: Bjørn Arve Iversen og Geir S. Prytz
Redaksjonssekretær: Britt Kyllo Paulsen (permitert — tvillinger)

Villederen

Det å ha egne meninger er ikke bestandig så lett i et lite samfunn, spesielt hvis man gir uttrykk for dem uten å spørre først. Verdens utvikling fra
tidenes morgen til i dag har skjedd ved at dagen i dag, «nuet», har bygd på
dagen før, «fortiden», og legger grunnlaget for neste dag, som er «framtiden». Slik har det alltid vært og slik vil det alltid være. Jeg vet ikke om det
var tradisjon før i tiden, i «fortiden», at man spurte først, ei heller hvem
man skulle ha spurt. Adam tror jeg glemte å spørre, eller kanskje spurte
han Eva, - nei, det var Eva som ikke spurte, det var hun plukket epler uten
å spørre, akkurat som om det vare hennes egne. Takk og pris for det, at
hun ikke spurte mener jeg, for skaperen hadde bestemt seg for å svare nei
og hadde hun hørt etter da, så hadde vi sitte der da, uten en verden å leve
sammen i for det hadde ikke vært noen å leve sammen, bare en avdanket
slange, gamle Adam og den ikke helt så unge Eva.
Det er greit egentlig å snakke med sine medmennesker, men det er minst
like viktig å lytte, å høre hva det spørres om, å prøve å forstå og å se
perspektivene i det som kommer til uttrykk, å legge til sides prinsipper og
fastlåste holdninger som lett fører til avvikling i stedet for utvikling, og ta seg
tid til å lytte og å forstå og å se framover og ikke la seg villede.
Veierland er i en rivende utvikling. En utvikling som det er lenge siden øya
har opplevd. Hytter og fritidseiendommer oppgraderes, avløpsforholdene
har kommet i havn, Farrisvannet (snart Eikern) står på ytterveggen og
banker på hos dere som ikke alt har det på innsiden, 3 nye hus skal bygges,
tomter for helårsboliger er tilgjengelige, gatebelysningen skal oppgraderes, ventebodene på fergeleiene skal totalrestaureres, vellet bygges ut,
barneparken er i full drift, skolen har 17 elever, ferga går så det uler med
skipperene som operatører, tennisbane har vi fått, minigolfen er på plass til
sommeren, golfbanen lurer i buskene, næringslivet blomstrer og vi fastboende med i samsvar med den alder den enkelte føler bæres. Veierland!
Geir

Annonsepriser

1 side ......................... kr
1/2 side ...................... kr
1/3 side ...................... kr
1/4 side ...................... kr
1/8 side og mindre ..... kr

50% rabatt til medlemmer av VNF.

Annonse på hjemmeside

Etablering .................. kr 200,Månedsavgift ............. kr 60,Endringer ................... kr 100,-

Etablering inkluderer tekst (som du
må forfatte selv)+ kart som viser hvor
virksomheten befinner seg på øya.
Kartet kan erstattes med din tegning
eller ditt bilde. 50% rabatt til medlemmer av VNF.

Bli abonnent
Abonnentene får avisa først — og de
får den rett hjem i postkassa.

10 nr .......................... kr 170,Kr 210,- for abonnenter i utlandet.

WWW
Internett

Besøk våre internettsider: www.veierlendingen.no
De av dere som har tomter å selge kan
få lagt ut informasjon om disse gratis
på Veierlendingens internettsider.

e-brev

HOLD AVSTAND

110 — 112 — 113

110 ved brann, 112 til politi og 113 til lege.
Side 2

950,400,250,180,120,-

Fra e-postkassa har vi denne gang fått
en henvendlese fra et par på Utsira
som lei Vestlandsværet og var interessert i info om Veierland. En familie fra
Sandefjord var også interessert i info.
Begge er fulgt opp og er nå abonnenter på avisa. I tillegg har vi fått flere nye
abonnenter. Vestlandsværet??

Halvgamle nyheter og småplukk
En dag Anne og Bjørn Arve kom
sent hjem fra byen fant de en sliten
hønsehauk inne i hønsegården. Den
hadde ikke fått tak i noen høner
denne gangen, men for en uke siden
hadde den klart å dra hode av en
høne som i panikk hadde stukket
dette ut gjennom hullene i nettingen.
Det var ikke lett å få den ﬂotte
fuglen uskadd ut av hønsegården.
Den var ikke bare redd, den var sint
også. Men ut kom den og etter å ha
vilt seg noen minutter i nærmeste tre
forsvant den ut i nattemørket. (red2)
Etterlysning. Har du sett Torstein
fra Oslo, Åge fra Våle eller Varegg
Eide fra Hamar så fortell dem at
vi får avisene deres i retur. Be dem
melde fra om adresseforandring så
får de avisa igjen. (red2)
Atle har fått en liten historie
av sin bror. Vi har fått den av Atle.
«Blå VW Golf 1985 til salgs. Gått
15 km. Kun 1. gir og revers er
brukt. Aldri kjørt hardt. Originale

Uroksene som Tor og Bente hadde
i fjor har ikke plaget oss i år.
Sauene til Bente og Tor har heller ikke i år vært til noen sjenanse,
har en hytteeier i Tharaldkilen meddelt redaksjonen.
Kattefangsten er over, 11 villkattene er fanget, 3 står til rest. For et
godt liv musen får i år, eller var det
de resterende hankatten, kattene
mener jeg? Musen går i hvertfall et
godt år i møte, det er sikkert, vått er
det også, ute altså.
«Hole in one» blir nå mulig på
Veierland. Dagros åpner minigolf
neste sommer.
Båten til Geir er fortsatt ikke
ferdig. Navnet endres fra «Evald I»
til «Noas Ark II» hvis regnet ikke
stopper snart (september).
Rispestua, museet vårt, savner
veldig en slagbenk og andre gjenstander fra den gang da. Henv. red.

Hva vet
dråpen i
regnbuen om regnbuen?

Fergeførerene, Svein, Bjørn og
Edmund, har overtatt operatøransvaret for MF Jutøya. Får vi det som
vi ønsker blir det helårsforbindelse
med Engø og Sandefjord i løpet av
vinteren.
Jan Ove er utnevnt til stallmester
og steller en ponni og en islandshest
på gården. Ridetimer er mulig ved
henvendelse.
Ole Jacob har staket opp utløpsrøret fra kjelleren og er ikke plaget av
tidevannet lengere. Heimesiger!!
Nokart og Eirin ruster opp og
ﬂytter inn i Rustangården.
Svein og Silje ønsker å bygge ved
Sveins besteforeldre i Krikakilen.
Dette må gå i orden både for de
unge som ønsker å bosette seg på
øya og for de eldre som bor i områdets skyld.
Høstfesten var en kjempesuksess i
rekken av de mange. Vårfesten er i
rute, 31 mars 2001 og høstfesten 22
september samme år (nevnt i tilfelle
redaksjonen ikke makter å trykke ut
en ny utgave før dato).

dekk, bremsesko, bensin og olje. Se
vedlagte foto:
Originalteksten var på engelsk.
(red2)

Vår stolte hane ble for sint og
måtte derfor bøte med livet. Ny, ung
jypling med større respekt for far i
huset har overtatt. Han får ikke til å
sitte på hønene enda, men det kommer nok. BAI

Vlieland er endelig helt bilfri. All
kjøring er nå forbudt og straffes med
strenge bøter. Dette har jeg lest i en
brosjyre om øya så det er helt sikkert
sant. Vlieland ligger forøvrig i Holland, er ikke avbildet på denne siden
og må for all del ikke forveksles med
andre bilfrie øyer. (red2)
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Ros

og Ris

RIS TIL DEM som ikke har tatt kurs i drehold før anskaffelse av dyr. Anonym e-post.
Derfor anonymisert tekst.
RIS TIL KATTEN som tok Jennys kotelett. Slik ser nå vi på det. Jenny mener imidlertid vi må gi ris til alle som reiser fra dyra
sine når ferien er slutt. Disse dyra klarer
ikke å skaffe seg mat selv. Ikke om sommeren en gang. Sulten gjør dem rett og slett til
tyver. Vi burde vel egentlig være alvorlige
for dyra lider virkelig. Upresist gjenfortalt
av red2 etter samtale med Anne som har
snakket med Jenny
RIS TIL DEM som ikke vil stå fram med
navn når de skal kritisere andre. Vi i avisa
har mer enn nok med å forsvare og/eller
dementere egne påstander om vi ikke skal
forsvare eller dementere andres påstander
også. red2
RIS OG ROS utgår denne gangen på
grunn av plassmangel. Det er så mange
rumper å rise og så mange sjeler å rose at
det ville være uriktig å bare nevne noen.
Skjerp dere, — oss? - kanskje?! Trodde 1.
redaktøren.

Hei alle sammen!

Jeg tenkte jeg skulle skrive et lite brev til Veierlendingen, men for
å være helt ærlig så vet jeg ikke helt hva jeg skal skrive!
Jeg flytta fra det stedet jeg er født og oppvokst — Veierland — for ca. et
halvt år siden. Jeg flytta til Vigra. Dette var mitt første skritt ut i den store,
vide verden. Heldigvis har alt gått mye bedre enn jeg hadde forventet.
Bøndene jeg har jobba for har vært veldig hyggelige og de har hjulpet meg
hele tiden.
Kuene har også vært greie. I hvert fall flesteparten. Litt blåmerker må man
regne med. Det følger med jobben.
Jeg trives veldig godt her, men har begynt å savne familie, venner og
Veierland (selvfølgelig). 70 mil er litt for langt unna så jeg flytter hjem igjen i
oktober. Kanskje jeg flytter hit til Vigra igjen en annen gang. Hvem vet?
Jeg lengter hjem!! Vigra blir liksom ikke hjem, og kommer nok heller aldri til
å bli det. Mitt hjem er fremdeles hos mamma og pappa som er så heldige å
ha en datter som er så glad i dem som jeg er!(?) Jeg er tross alt den beste
datter´n de har!!!
Stor klem til alle fra
Kristina

Til Veierlendingen
Sommer 2000

ROS TIL DERE der ute i landet. En skulle
kanskje tro at de ﬂeste av Veierlendingens
abonnenter bodde på øya, men det er ikke
tilfelle. Kakediagrammet ovenfor viser at
det er knappe 15% av abonnentene som
faktisk har adresse her på øya. De aller
ﬂeste bor andre steder i Norge. Dette er
nok først og fremst hytte-eiere. Stor takk fra
oss i redaksjonen. red2
ROS TIL ALLE abonnenter. Dere er utrolig tålmodige. Problemet for oss redaktører
er at når vi endelig er ferdig med side 12 så
er side 1 så gammel at den må skrives om.
Osv, osv, osv. red2
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Som trofaste sommergjester i 8 uker hver sommer blir vi stadig mer
forbauset over manglende vareutvalg i Veierlands eneste kolonialhandel.
Da vi først kom hit i -97 var det handel over disk og dertil hørende kø, men
man fikk stort sett det en husholdning måtte trenge. Situasjonen i dag er
at det finnes verken brød eller melk og hva skal man da med den utvidete
åpningstiden?
De fleste beboere har i dag både båt, bil og fryser og da er ikke veien lang
for å kjøpe det man trenger på fastlandet.
Selv vil vi gjerne støtte butikken på Veierland og helt sikker mange med oss,
men er det ikke noe å kjøpe blir det vanskelig.
Hilsen

Trude Jacobsen og Kirsti Jacobsen

Vi minnes
Arne Clausen forlot oss
Carl F. Klyve forlot oss
Fred ved deres minne
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Bygging på Båsløkka
Veierland Invest er i gang med 2 hus på Båsløkka
(red 2) Hvem står bak Veierland Invest a.s. Hvem bygger og hvem eier tomtene på Båsløkka?
tyde på at det er Vestlandshus han har i tankene. Vi tar
sats (med min hustrus tillatelse) og setter 19 kroner på
et halvannen etasjes hus på 88
m2 (grunnflate) med tradisjonsrike
detaljer. Se tegningen til venstre.
I 2. etasje får vi skråtak, «kvister» og kott mot yttervegg.
Et av soverommene får til og
med egen balkong — eller
kanskje ikke, om det skulle
bli et annet hus…

Status
Det er altså to hustomter på Båsløkka. Begge er solgt. Den
ene til venner av Per og Liv på Vestgården. Her vet vi lite,
men ryktet sier at dette er et pensjonert ektepar fra Oslo.
Den andre tomta er solgt til familien Iversen fra Sandefjord.
En yngre familie med 2 små barn. Nå blir det faktisk 3
Iversenfamiler på Båsløkka.
Vi regner med byggestart tidlig på vinteren eller våren
2001.
Veierland Invest
Bak prosjektet står det nyetablerte selskapet Veierland
Invest a.s som skal drive med kjøp og salg av egen fast
eiendom.
Styreformann er en mann som etterhvert er blitt noe
bortimot en Veierlending: Kjell Frode Hansen (dekknavn,
egentlig heter han Kjell til Kari). I tillegg sitter det to til i
styret. Det er Hansen og Hansen.
At et selskap som kunne hatt navnet det klingende navnet
Hansen, Hansen og Hansen Invest heter Veierland Invest er
uforståelig for oss, men…
Vestlandshus
Kjell til Kari vil ikke ut med hvilket hustype som skal bygges,
men helt ufrivillig har han kommet med uttalelser som kan
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Bygging Vest for Praten
Det blir 3 nye hus i sentrum. Tove Marie, Chris, Alexander og Scott er
først ute.
(red 2) Hansen, Hansen og Hansen står bak Veierland Invest a.s som har 2 tomter på dette feltet. Den siste tomta tilhører
familien Dimmock som allerede er i full gang med bygginga.
Status
Det er altså 3 byggeklare tomter vest for
Praten. Tove Marie,
Chris, Alexander og
Scott er i full gang på
den ene tomta (2,2
mål). Grunnmuren
nærmer seg ferdig.
Veierland Invest er i
planfasen for de to
andre tomtene, men
er du i kjøpeposisjon
så ring daglig leder
Kjell Frode Hansen på
telefon 333 88 124
eller Arne Torgersen på
telefon 333 88 221 og
få dagens status.
Grunnmuren er på plass hos Dimmock. Legg merke til rørene for vannbåren varme.

Innflytting
The Dimmock family (Chris er født i
utlandet) har ikke fastsatt noen endelig
innflyttingsdato, men de regner med å
være inne i februar.
Hustype
Tove Marie, Chris og barna valgte Fiol
fra Byggmann. Dette er et halvannen
etasjes hus med 80 m2 grunnflate. Før
de valgte var de i kontakt med flere
ferdighusfirma som ikke ville levere på
Veierland — hm.
Selv om de har innstøpte rør for vann-

En hilsen til Geir

«Kjære Geir med familie. En symbolsk,
varm hilsen til dere alle mot den «hetsen» dere har vært utsatt for i det siste.
Vi er mange som ikke er enige i dette,
både nevnte og unevnte.»
Underskrevet av 62 beboere over 20 år
på Veierland

båren varme i husets såle så bygger
de med pipe og vedovn i stua. Dette
er jo på Veierland og skogen ramler jo
nesten ned rundt dem.
Avløp
I samarbeid med naboer og Veierland
Invest bygges det et Wallax renseanlegg
(nedgravd modell) for 7 hus i området.

av øya og forlangte kr 80.000,- av
Dimmock for å utvide anlegget. Dette
synes Dimmock var veldig mye penger
og prisen er dramatisk redusert takket
være at Veierland Invest nå skal bygge
to hus på nabotomta.

Strøm
Chris og Tove Marie slet lenge med et
strømproblem. E-verket hadde ikke
tilstrekkelig med strøm på denne delen
Hilsenen ble overrakt av Laila & Jon
hjemme hos Marit/Geir den 6. september sammen med vakre planter,
gruppert i en keramikkkrukke rundt
en orkide og en Backe Gabrielsen av
edleste merke.
I samme forbindelse mottok Geir følgende utmerkelse:

DIPLOM
tildelt
Geir Prytz
for å være
Århundrets mest omtalte bilist!!!
Til og med Martin Schanke blekner i
media når bilkjøring
på Veierland kommer i centrum.
signert av en representant for de 62+
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Veierland velforening bygger/utvider sine lokaler!
Fra Atle Torbjørnsen, formann i Veierland vel, har vi fått følgende:
Det har i mange år vært et stort ønske blant medlemmene
i Veierland vel om å utvide ”vellet”, slik at det kan romme
større arrangementer, og imøtekomme tidens krav til
sanitæranlegg etc..
Medlemmene har stått på år etter år og fått inn penger
på flere forskjellige arrangementer, bl. a. på den årlige
”basaren”. Etter en stor pengegave på kr. 500.000,- fra
en av Veierland trofaste feriegjester er egenkapitalen på kr.
800.000,-. Dette gjør at påbygging nå er økonomisk realistisk. Prosjektet er grovbudsjettert til ca. kr. 1.200.000,-, så
det gjenstår noe før vi har totalfinasiert utbyggingen. (Lån
er vurdert og funnet lite aktuelt ut fra de ”faste” inntekter

vellet har).
Det ble søkt om kulturmidler, men en regelendring i departementet gjorde at vellets søknad falt ut. Det jobbes derfor
videre med å skaffe midler til utbyggingen. Vi har tross alt en
god økonomisk start, og arkitekten har tegnet med tanke på
en trinnvis utbygging. Det beste hadde selvsagt vært å få det
ferdigstilt uten opphold. Økonomiske bidrag av alle størrelser
mottas derfor med takk!
Velforeningen har i vinter vært gjennom en planleggingsprosess hvor vår lokale arkitekt Øyvind Løken har hatt en sentral
rolle. Vi bygger for fremtiden, og det er tatt hensyn til de fleste
ønsker. Vi får handikaptoalett (m/dusj), separate dame og
herretoalett, rampe for rullestolbrukere, større kjøkken, 3 rom
med foldedører slik at alle rom innlemmes i en stor sal når dørene åpnes. I tillegg er det planlagt lagerrom og et disponibelt
rom. Totalt blir det bortimot en dobling av dagens areal!
Byggestart har vi satt til 1/9-00. Vi håper å kunne ha en offisiell
åpning til 17. mai 2001.
Til slutt kan nevnes at Vestfoldfestspillene har planer om å
bruke ”vellet” til et av sine arrangementer i sommer!
10/4-00
Atle Torbjørnsen
formann Veierland vel.

Kjære venner
Takk til dere alle, både nevnte og unevnte, som ga
oss sin støtte da det stormet som verst rundt oss
i høst. Det varmet oss i sinn og skinn og rørte oss
langt inn i hjerterota og stadfestet, hva vi selv mente,
at Veierland tross alt er et godt sted å bo.
Marit & Geir
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TEKNISK SPALTE
(Atle Torbjørnsen, 23. okt. 2000) Veierland Hytteservice
har nå i 5 år hjulpet store og små fastboende og hytteeiere
med diverse motoriserte innretninger. Det er helt klart noen
problemer som går igjen og igjen. Ut fra de erfaringer som er
gjort har jeg satt opp:

Bruk litt tid på gressklipper og påhenger
om høsten, så får du garantert utnyttet
fritiden bedre.

De ti bud for en lykkeligere motor
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Du skal ikke bruke gammel bensin.
Du skal skifte olje på motor og gearkasse FØR lagring.
Du skal ikke bruke gammel bensin.
Forgasseren skal tømmes for bensin før motoren lagres. Alternativt
kjøres tom for bensin.
Du skal ikke bruke gammel bensin.
Bruk rikelig med WD40 eller CRC.
Du skal ikke bruke gammel bensin.
Lagring bør skje tørt og luftig.
Du skal ikke bruke gammel bensin.
Forstår du ikke hva som er skrevet ovenfor, så ta kontakt med
Veierland Hytteservice.

Moderne bensin i bruk på moderne motorer MÅ
betraktes som ferskvare. Gammel bensin som
blir stående i en forgasser over vinteren er som å
åpne en ølflaske om høsten og drikke den etter påske.
Gammel olje som blir stående i motoren er som å la gamle
matrester stå på kjøkkenbenken over vinteren.

Fergeruter til Båsløkka
Tenvik - Båsløkka — Vinteren 2000
Mandag til fredag
Fra Tenvik
Fra Båsløkka
06.55
07.15
08.00
08.30
09.00
09.20
14.40
10.45
16.10
15.05
17.10
16.50
18.40
17.30
20.40
20.10
21.00

Lørdag
Fra Tenvik
07.00
08.00
09.10
12.10
13.10
14.10
15.10
17.30

Fra Båsløkka
07.15
08.35
09.30
12.30
13.30
14.30
17.00

Søndag
Fra Tenvik
10.30
13.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.30

Fra Båsløkka
10.50
13.50
15.50
17.50
18.50
19.50
21.05

Anleggsområde
(BAI) Tor Jakobsen har oppfordret meg til å komme med en aldri så liten advarsel. Det bygges hus
og det graves kloakkanlegg og vanntilførsler. Veierland er derfor å anse som anleggsområde. Slik
kommer det til å være i to tre år. Pass på deg selv og barna dine.
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Rett skal være rett

(BAI) Vi har fått veldig mange tegninger
fra skolen denne gangen. Derfor har
ingen fått med mer enn en tegning. Vi
har dessuten forminsket tegningene
ganske mye og noen steder har vi bare
tatt med en del av tegningen.

Alexander Dimmock — 8 år — 3. klasse

En av
Robins

Elias Elvestad Børretzen — 7 år
2. klasse

Hvilken bru råtner
aldri? Svar: Regnebruen.

En av
Robin´s

Hva er det sterkeste
dyret? Svar: Sneglen, for den bærer
på huset sitt.
Yvonne Torgersen — 7. klasse

Martine Prytz — 3. klasse

Eirik Larsen — 9 år — 4. klasse
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Hedvig V. Juul — 9 år — 4. klasse

Lena Kalleberg — 6. klasse

Johanna
Karlowicz
— 5 år
— 1. klasse

Mie Kalleberg — 7 år
2. klasse

Lone Andersen Aarnes — 10 år
5. klasse

En av Robin´s

Kelner, kelner, jeg vil vite hva som er i
lapskausen! Det tror jeg ikke…

Åsne V. Juul — 8 år — 3. klasse

En av Robin´s

Hva er det som hopper fra tre til tre, som er rødt. Svar: Et ekorn med rød joggedress.

Jan Aleksander — 8 år — 3. klasse
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B-POST
Returadresse.: N-3144 Veierland

Sameiet Tangen Avløpslag

(red 2) Ikke la deg lure av navnet. Det
ligger slettes ikke på Tangen, men på
Båsløkka. Vi får bare håpe at det ikke
blir bygget noe renseanlegg på Tangen.
Arbeidet med renseanlegget er i full
gang. Alle tankene er gravd ned og
noen av tilførselsrørene er på plass.
Det er imponerende hva anleggsfolka
har klart å få til i regneværet. Nå har
de imidlertid gitt opp og venter på
bedre vær.
Sist vi var i kontakt med sameiet som
skal drive anlegget var det solgt 99
andeler og det var en ledig andel igjen.
Når anlegget er ferdig skal det behandle kloakk fra Kongshavn, Tangen,
Meglovaområdet og Båsløkka.

Veierland Servicesenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utleieformidling av hytter og hus
Tilsyn
Ut- og innvendig rengjøring
Ut- og innvendig maling/beising
Sliping og lakking av gulv
Anti-algebehandling
Trykkspyling/oljing av brygger
Vedlikehold moringer/dykking
Transport av varer og materiell
Felling av trær, rydding av kratt
Gartnertjenester
Bygge- og bryggesøknader

Alle andre tjenester. Raskt og effektivt.
Konkurransedyktige priser.
Geir S. Prytz
Telefon: 333 88 026
Mobil: 911 53 105

De grå spalter
Kr 20,- pr oppføring
Kr 10,- for
medlemmer av VNF

Vavi ble vilter

(red 2) Vavi er en ponni. Normalt snill
og rolig. Her om dagen ville den plutselig hjem i full fart. Kristina som red ble
kastet av og måtte sy 13 - 14 sting i
panna. Derfor de store solbriller.

Kjøp og salg

Dagros — Anne Torgersen
• Kioskvarer.

Veierland Landhandel
• Velassortert landhandel
• Bankaxcept
• Minibankfunksjon.

Rubrikken
Kr 10,- pr linje

Overnatting

Anne og Bjørn Arve

• Annekset — Peis og kjøkkenkrok

Servering
Etterlysning

Hvem lånte en lys blå barneseng av
oss for 11 - 12 år siden? Vi skulle så
gjerne hatt den igjen.
Gunn og Svein Pedersen
333 88 134

Veierland Hobbyverksted

Galleri Boden og Børsen salgsformidling.
Marit Grønningsæter Prytz
Telefon: 333 88 026
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Dagros — Anne Torgersen
• Servering — spisested.

Praten uteservering
• Middag — grillmat
• Alle rettigheter.

Tjenester

Arne Torgersen — Byggmester
•
•
•
•
•

Brygger
Nybygg og tilbygg
Restaurering
Vaktmestertjenester
Vedlikehold.

Egil Torgersen

• Graving — beltegraver
• Transport.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
• Veierland filial
• Alle onsdager 18.30-19.30
• Tillegg i skoleåret: ons. 09.30 - 10.30

Veierland Hytteservice
• Hytteoppsyn
• Vaktmestertjenester
• Mekanisk førstehjelp.

Utleie
Egil Torgersen
Utleie av:
• Lekter.

Informasjon om annonsørene
Anne og Bjørn Arve
Telefon: 333 88 222
Telefon BA jobb: 333 86 399
E-post: bjoernai@online.no
Arne Torgersen
Telefon/fax: 333 88 221
Mobil: 920 28 202
Dagros — Anne Torgersen
Telefon: 333 88 074
Egil Torgersen
Telefon: 333 88 083
Mobil: 905 19 948
Praten Uteservering
Telefon: 333 88 013
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Telefon: 333 19 483
Fax: 333 16 475
Veierland Hytteservice
Telefon/fax: 333 88 005
Mobil: 901 40 613
E-post: atltorbj@online.no
Veierland Landhandel
Telefon: 333 88 013

