
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Føynland Blad

Utgitt av Føynland Vel - November 2014 01/2014 

Føynland vel + Husøy vel
= Sant?

Det er mulig å melde inn 
aktuelle saker til årsmøte 
frem til 20. November. 
Mailadresse: 
foynlandvel@gmail.com

Vi har felles skole, felles idrettsforening og 
er begge engasjert i nærmiljøet vi deler og 

trafikksikkerhet. Er tiden inne for et utvidet 
samarbeid mellom velforeningene? 

Bli medlem av Føynland Velforening
Bli med - hjelp oss å ta ansvar for "ditt og vårt" nærmiljø!

Medlemskap Føynland Velforening per år: kr 150,-
Bruk vedlagte betalingsopplysninger.

Føynland vel, velforeningen på Føynland, omfatter 
alle hustander på Føynland, samt Lahelleveien på 
Nøtterøysiden. Velforeningens oppgave er å ivareta 
medlemmenes interesse på best mulig måte, og å 
være en aktør som samarbeider med kommunen i 
viktige saker som omfatter flere av velets 
medlemmer. 

Årsmøte i 
Føynland Vel

Send gjerne stoff til neste utgave av Føynland Blad: 
Føynland Vel * v/Lene Øvrevik * Marteåsveien 6 * 3132 Husøysund *  
Mail: foynlandvel@gmail.com 

DATO: 
26. NOVEMBER
KLOKKEN: 
20:00 
STED: 
FØYNLAND SKOLE 
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Friskliv Ung starter Deprisjonsmestrings-kurs KiD DU i Nøtterøy kommune

Ønsker du å få det bedre i livet ditt? Har de tunge tankene satt seg fast? Blir du lett sint og lei deg, irritert på 
en måte som du ikke fortår? Hvsi du har hatt det sånn en stund, kan dette kurset være noe for deg.

Kontakt: Ida Grotle helsesøster ved Nøtterøy VGS, telf 918 79 344 eller Marit Handeland, telf 957 78 039.

Ved nedstemthet endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke 
nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre 
energi, mer slitenhet og mindre aktivitet. 

Kognetiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemthet. 
På kurset lærer deltagerene å se sammenheng mellom tanker og følesler, videre å gjennkjenne, furdere og 
endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. 
 
Ta kontakt med Ida eller Marit for nærmere informasjon om kurstidspunkt og sted!   
 

Markering av Vennskaps-
uka 2014, i regi av 
Utdanningsdirektoratet, i 
«Stor-barnehagen» –  
Føynland og Herstadløkka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Føynland Barnehage har  
vennskapskampanje Et FAU for skole, foreldre og nærmiljø

I FAU ved Føynland skole jobber vi for å fremme 
foreldrenes fellesinteresser, skape godt skolemiljø blant 
barna og mellom skole og hjem. Vi jobber også for å 
knytte omgivelsene våre tettere til skolen – alle som ikke 
har en direkte rolle mot skolen, men som bor og jobber på 
øyene våre. 
Hvorfor det? Jo fordi det er en del av barnas 
oppvekstmiljø – og et godt oppvekstmiljø er uhyre viktig 
for at barna har det bra på skolen. Har de det bra på 
skolen yter de sitt beste og blir den beste utgaven av seg 
selv. 
Nettopp det er vi i FAU til for – å legge forholdene til 
rette for at hvert enkelt barn skal kunne nå sitt fulle 
potensiale. 
Vi har arrangementer for å skape hyggelige opplevelser 
(juleverksted og julegrantenning nå i høst), jobber for 
trafikk-sikkerhet slik at alle barna kommer seg trygt til og 
fra skolen, og samarbeider med Sofus (SFO) for et godt 
utemiljø både på skolen og i omgivelsene rundt. 
Vi skal gjøre vårt beste for å markedsføre tydelig de 
arrangementene som også inkluderer alle utenfor skolen, 
men som er en del av nærmiljøet. Alle eldre og alle 
voksne som ikke har barn på skolen for øyeblikket. Vi 
ønsker at skolen skal være et samlingssted hvor alle føler 
seg velkommen.
Vi tar gjerne mot innspill og saker dere ønsker vi skal ta 
opp. Vi er en kjempefin gjeng som jobber sammen. 
Hilsen 
FAU v/leder
Lena A Andersen 
91332500 
Lena.a.andersen@atea.no 
 
 

Føynland skoles FAU ord: 

Målet for kampanjen er å 
få flere voksne til å 
engasjere seg i barnas liv 
på nett. Vi vil bidra til å 
fremme vennskap mellom 
barn og unge. I år 
oppfordrer vi derfor alle 
voksne til å logge seg på 
barnas liv! Tema for årets 
kampanje er vennskap på 
nett. Digital mobbing er et 
omfattende problem for 
barn og unge 
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Innlegg Føynland blad                          Høsten 2014. 

Hvordan har vi det på Føynland i 2014?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ganske bra vil jeg tro. Ny skole – nå også med elever fra Husøy, ingen kontroversielle saker – spesielt ingen nye veier 
eller bruer som er planlagt. Kommunen har til og med sagt at vi skal få gang- og sykkelvei til Fjærholmen. Har noen 
hørt det før, så er det helt riktig. Jeg hørte det første gang for 30 år siden. Siden den gang har man bygd ut hele 
Nilsåsfeltet med eiendomsgrenser helt ut mot veien uten at noe ble satt av til gang- og sykkelvei  --- smart. Det som har 
manglet er en reguleringsplan. Den foreligger nå. Dermed er for så vidt grunnlaget for å kunne bygge klart. Det som det 
står om nå, er penger og prioritering. Etter samtale med ansvarlig i kommunen, blir det ikke bygging i 2015. 

Så hva skal vellet konsentrere seg om ?

Fire utfordringer har vi den nærmeste tiden .

1. Den gamle Føynlandsbrua. 
Den er faktisk bevaringsverdig, men ikke fredet. Vellet har i lang tid hatt en brukomite. Rekkverk ble malt, østre 
brufundament sikret osv. Siden har det skjedd lite. Private tok initiativ for 2 år siden til dugnad. Veldig mange 
stilte opp og ugrass, sand og grus ble fjernet. Treverket ble renset så det fikk tørke og ikke råtne så fort. 
Kommunen stilte med gratis traktorhenger. Det var en veldig hyggelig dag. Men så har det skjedd lite. Nytt 
ugrass kommer, vestre brufundament raser ut, rekkverk ruster. Det er kommunen som eier brua, men de 
kommer neppe til å legge store ressurser i vedlikehold. Ifølge kommunen skal brua bevares og vedlikeholdes 
og kommunen innser sitt ansvar. Spesielt er de oppmerksom på at grunnforholdene for brufundamentet på 
vestsiden er dårlig, og noe må gjøres der. 
Skal vi ha en brukomite som arrangerer dugnad, søker penger osv eller skal vi la kommunen ta det hele og 
fulle ansvar. Det tror jeg ikke vil være tilstrekkelig. Vi trenger årlig en dugnad for å vedlikeholde de enkle 
tingene.

2. Hoppbakken.
Den faller snart ned. Hvem eier den? Det gjør Kristina Fossaas som grunneier. Hun kommer forståelig nok ikke 
til å legge penger i vedlikehold.  Skal Føynland vel gjøre det?
Er noen interessert i en stor dugnad – vi skal nok greie å tigge og søke oss til materialer og en del penger, men 
er vi egentlig interessert i bakken?
Vil noen bruke den eller er det egentlig like greit å rive hele bakken og heller lage en fin 
ake/snowboard/skibakke?
Hvis den pusses opp --- er noen interessert i en vedlikeholdsgruppe.
Hvem vil være ansvarlig for bakken? Det er det ikke så lett å få klart svar på. Antagelig vil det være vellet. Betyr 
det at hvis en person skader seg alvorlig i en bakke som et vel har pusset opp og står for vedlikehold, så vil 
vellet har et økonomisk erstatningsansvar? Forespurte advokater mener det.

3. Stier i skogen
Disse må også vedlikeholdes. De gror igjen hvis ingenting gjøres. En greinsag, en hekksaks og litt bark så er 
mye gjort. Er det grunneiers ansvar? Som grunneier gjennom 25 år har jeg gått mye med hekksaks.
Trenger vi en stigruppe som sammen med eller i avtale med grunneier kan holde stiene åpne og er noen 
interessert?

4. Gang og sykkelvei.
Det har vært veldig stille i 2 år om planene til Fjærholmen. Det er snart kommunevalg. Reguleringsplan er klar. 
Vi har ny skole og ny Knerten barnehage. Trafikk av barn hele året og besøkende til Fjærholmen også snart 
hele året bare øker. Jeg tror vi må bruke alle mulige kanaler for å påvirke kommunen til å prioritere dette 
veistykket. Greit med at gang- og sykkelvei bygges andre steder på øya, men nå burde snart Fjærholmsveien 
prioriteres.

Fra Føynland vel

Bjørn H. Halvorsen
Bueråsv. 19,   3132  Husøysund.
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          Se nøye på den nederste klovnen! 
          Klarer du å finne 5 feil? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegninger, historier og/eller svar 
på oppgavene sendes til: 
Føynland Vel
V/Lene Øvrevik
Marteåsveien 6
3132 Husøysund

Barne  
siden 

5 kjamppe spørsmål 
 1. Når ble Tønsberg 

Seilforening startet?
1) 1988
2) 1888
3) 1978

2. Når fikk Husøy og Foynland 
idrettsforening sitt 
nåværende navn?
1) 1935
2) 1975
3) 1995

3. Hvor mange innbyggere er 
det på Føynland
1) ca 1400
2) ca 1500
3) ca 1600

4. Hvor mange gårder var det 
opprinnelig på Føynland?
1) 1
2) 4
3) 3

5. Når ble "nye" Føynland 
skole bygd?
1) 2000
2) 2001
3) 2003

 

Farge
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Husøy og Foynland IF (HFIF) feiret sitt 80 års jubileum den 3 mai iår.  
Klubben har tilsammen ca 380 medlemmer fordelt på Fotball, Håndball, Bordtennis og Herretrim. 
Fotballgruppa er den største med ca 250 medlemmer og har sin aktivitet på Husøy Arena. 
Håndballen trener i gymsalen på Føynland skole og i idrettshaller på Nøtterøy og i Tønsberg. 
Bordtennisen trener regelmessig på allaktiviteshuset på Husøy, på Sandåsen skole og i Slagenhallen.  
Herretrimmen trener i gymsalen på Husøy Skole hver onsdag. 
Idrettsforeningen har de seneste årene satset på tilrettelegging av helårs aktivitet ute.  
 
Store investeringer er gjort i kunstgressbaner, sandvolleyballbane, klubbhus og garderobebygg på Husøy Arena. 
Klubben er inne i siste byggetrinn nå og garderobebygget skal være ferdig før fotballsesongen starter neste år. 
 
Klubben holder på med å utvikle en ny nettside som skal være operativ ca 1 desember iår,  www.hfif.no eller følg 
gjerne Husøy Arena på Facebook. 

 

 
 

 

Inn på tunet på Bjørnebu gård 
Tønsberg, Tjøme og Nøtterøys nye dag aktivitetstilbud for yngre demente 
er åpnet på Bjørnebu gård, Føynland. 
Tilbudet er fortrinnsvis for yngre enn 65 år, hjemme boende personer med 
demens/kognetiv svikt eller mistanke om dette, i tidlig fase. 

Eksempler på aktiviteter er: rydde skog og tier, hogge ved, fore og stelle dyr, 
vedlikehold av beite og strandområde, bli med å sette ut sauer på øyene om våren, 

hagearbeid, kjøkkenhage, malerarbeid, dekksifte og mye mer.

Det er Hanne Myrstad som er prosjektleder og Heidi Gyth Dehli som er gårdsbruker.

 

 

Ord fra Husøy og Foynland idrettsforening, ved Jan Egil Levorsen.
 

 
 

Heidi Gyth Dehli 
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Innkalling til årsmøte 
Føynland velforening2014 

Åpent for alle som bor på Føynland 

* Velkommen
* Valg av møteleder

* Årsberetning
* Regnskap vellet

* Valgkomiteen innstiller
* Valg av nye styrerepresentanter

* Innkomne saker
* Ordet fritt/diverse

Servering av kaffe og kaker 
Onsdag, 26. november, kl 20.00, Føynland skole 

FØYNLAND VELFORENING ETTERLYSER 
NØKKELEN TIL BANKBOKSEN VI HAR I 

NØTTERØY SPAREBANK PÅ TEIE
HVEM HAR NØKKELEN TIL FØYNLAND 

VELFORENINGS BANKBOKS NR 42?
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Viktige datoer: 
20.november - Juleverksted (for barna på skolen)

26. november- Årsmøte i velforeningen

30. november - Julegrantenning

Klesbyttekveld er det ikke satt dato for 
ennå, kommer tilbake til det. 

Vår hjemmeside: 
www.foynlandvel.com 
- Engasjer deg i nærmiljøet 

- Skap saker og engasjement 

- Still til valg i Føynland velforeningsstyret 

- Bli med på å skape en solid bærebjelke i 
lokalsamfunnet 

PICA PRINT SERVICE
REKLAMEBYRÅ, TRYKKERI, KOPISENTER, SKILTMAKERI, 

TEKSTILTRYKKERI OG PROFILERINGSVERKSTED

 WWW.PICA.NO
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BLI MED - HJELP OSS Å TA ANSVAR 
FOR "DITT & VÅRT" NÆRMILJØ! 

 
* Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i 
 området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes 
 trivsel og sikkerhet. 
 
*  Foreningen er partipolitisk uavhengig 
 
* Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings - og 
 samarbeids- organ overfor kommunen og andre offentlige instanser. 
 
* Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernshensyn i 
 foreningens virkeområde i den daglige drift.  
 
* Enhver som bor (evt. har eiendom) innen området, Føynland er medlem. 

 
 

Vår økonomi er basert på kontingenter. 
 

Medlemskap for året 2015 kr 150,-  
 

 
BETAL TIL: 
 
FØYNLAND VELFORENING 
MARTEÅSVEIEN 6 
3132 HUSØYSUND 
 
KONTONUMMER: 2470 20 01184 
 
KRONER: 150,- 

 


