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  Velkommen til Nesodden 

Nesodden kommune har et flott 
kommunesenter som  
består av kontorer for  
kommuneadministrasjon, info-
senter, kafé, helsestasjon,  
Tangenåsen ungdomsskole,  
Nesodden Kulturskole og  
Nesodden bibliotek.  
 

Infosenteret er et sentrum for 
kommunal informasjon, og  tar i 
mot alle henvendelser til  
kommunen.   
 
Åpningstiden for  
administrasjon og infosenter  
er kl. 09.00 - 15.00. 
 

Helsestasjonen er for barn  
mellom 0-6 år.  
Åpningstider:  
man.- fre. 08.00 - 15.00.  
Åpen tid, uten timebestilling hver 
tirsdag fra 12.00 - 14.30. 
 

 

Nesodden bibliotek  
- en møteplass for hele  
befolkningen.  
På bibliotekets nettsider kan du 
orientere deg i alt  
biblioteket har å tilby. 
https://nesoddenbibliotek.no/  
Biblioteket er åpent alle hverdager 
inkl. lørdager.  

Kommunesenteret Tangenten  
finner du rett ovenfor Tangen senter på  
Nesoddtangen. 
Adresse: Kongleveien 2,  
1450 Nesoddtangen.  
Tlf.: 66 96 43 00.   
Epost:  
post@nesodden.kommune.no 
Internettadresse:  
www.nesodden.kommune.no 

Hjertelig velkommen som innbygger i Nesodden kommune!  
Her er en liten oversikt over noen av de kommunale tilbudene og tjenestene i kommunen. På 
kommunens hjemmeside finner du mer  og flere tjenester som ikke er nevnt i dette  
infoskrivet.   
 
Truls Wickholm 
ordfører   

Kommunesenteret  Tangenten 

Politikk og demokrati 
Under politikk og demokrati på våre hjemmesider kan du følge med i  
de politiske sakene som blir  behandlet i kommunen. Møtene er åpne 
for publikum og holdes i Tangenten.  
Kommunestyre– og Formannskapsmøtene overføres på Web-TV som 
du finner på hjemmesiden under fanen ”Politikk” og KommuneTV. 

Kommunens hjemmeside og  
sosiale medier 
På kommunens hjemmeside 
www.nesodden.kommune.no, får du mer  
informasjon om kommunen, våre kommunale 
tjenester, nyheter og om ”hva som skjer” på 
Nesodden.  
 
Bruk gjerne søkefeltet på nettsiden!  
 
Du finner også Nesodden kommune på sosiale 
medier som Facebook og Twitter. 

Ordfører i perioden  2019-2023 
Ordfører Truls Wickholm har kontor på Tangenten.  
Telefon: 970 87 284 
E-post: Truls.Wickholm@Nesodden.Kommune.No 

 
Wenche Folberg er  
Kommunedirektør i Nesodden 
kommune. 

Kommunedirektøren er  
øverste administrative leder i 
kommunen. 
 

Kommunens visjon:  
Sammen skaper vi det gode livet  

https://nesoddenbibliotek.no/
mailto:postmottak@nesodden.kommune.no
http://www.nesodden.kommune.no
mailto:helpdesk@nesodden.kommune.no
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Fastleger på Nesodden 
Nesodden kommune har  
14 fastleger. 
Oversikt over fastlegene finner du på 
kommunens hjemmesider, eller på  
Helsenorge.no.  

Paramedic tjenesten 
Gir akutt behandling på stedet.  
Ring 113. 

Legevakt  
Legevakten er ikke et vanlig døgnåpent 
legekontor.  Legevaktens oppgaver er å 
hjelpe pasienter med akutte  
sykdommer og skader.  

Nasjonalt legevaktnummer 

116 117 
 
Legevakten ligger i samme bygg som 
Follo lokalmedisinske senter, rett uten-
for Ski sentrum. (Tidligere Ski sykehus)  
Adresse: Vardåsveien 3, 1400 Ski.  
Åpningstid: kl. 18.00 - 07.00 + hele  
døgnet i helg og høytider.  
 

På hverdager fra kl. 07.00 til kl. 18.00 
har kommunen organisert legevakt på 
Nesodden. Fastlegene som er med i 
ordningen har legevakt på sine egne 
legekontorer. Når du ringer 116 117 får 
du opplyst hvem av fastlegene som har 
dagvakt . 

Mer utfyllende informasjon om  
legevakt tjenesten og øyeblikkelig hjelp, 
finner du på kommunens hjemmeside.  
Nødhjelp ring 113.  

   
 
 

Sykehus 
Akershus Universitetssykehus (Ahus) er 
lokalsykehuset til innbyggerne i hele 
Follo. Sykehuset ligger i  
Sykehusveien 25 på Nordbyhagen i  
Lørenskog kommune.  

Sykehjem 
Nesoddtunet helse– og omsorgssenter 
er Nesoddens sykehjem med tilbud 
som: Korttid-, rehabiliterings-, avlast-
nings- og langtidsopphold.  

Follo politistasjon 
Politiet i Follo er en del av  Øst politi-
distrikt.  Distriktet dekker  
til sammen 13 kommuner i indre Østfold 
og Akershus. Tlf.: 64 85 16 00.  
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski. 
E-post: post.follo@politiet.no . 

Mer informasjon finner du på 
www.politi.no/follo.  
 
Øyeblikkelig hjelp ring 112. 

Follo Brannvesen IKS 
Follo Brannvesen IKS , er et inter- 
kommunalt selskap som eies av FOLLO 
kommunene . De har  ansvar for brann, 
ulykker, redning, akutt forurensing og 
feiing.  Besøksadresse hovedbrann- 
stasjon:  Teglveien 18 B, 1401 Ski.  
Tlf.: 64 85 10 00 
Nesodden har en brannstasjon på  
Varden. 
Mer info på kommunens hjemmeside og 
www.follobrannvesen.no/    
Ved brann ring 110  

Renovasjon - avfall 
Renovasjonen gjøres av det 

interkommunale avfallsselskapet 

FolloRen IKS, som administrerer 

forhold som gjelder 

søppeltømming og 

gjenvinningsstasjoner. Nesodden 

kommune administrerer selv 

renovasjonsgebyrene. 

Søppeltømming/renovasjon 

Tlf.:05660 

 

Teigen miljøstasjon 

Midtveien 462 

Stasjonen ligger 150 meter 

nordover på Midtveien fra 

fylkesvei 157 (Fagerstrand - Dal). 

Midt på Nesoddlandet.  

Du finner kart og veibeskrivelse på 

FolloRen sine sider. 

På Teigen kan private og 

næringsdrivende levere sortert 

avfall. Åpningstider finner du på 

kommunens hjemmeside. 

eller hjemmesiden til FolloRen. 

Tlf.: 452 43 117 eller  

05660 / 64 85 23 30 

Mer info om renovasjon og avfall 

finner du på www.folloren.no  

 

Øygruppa Steilene—en perle i Oslofjorden. 
Øygruppa ligger i Nesodden kommune  og består 
av Landsteilene, Persteilene, Storsteilene,  
Fyrsteilene og  fuglereservatet Knerten.  
I tillegg er det to skjær: Rekeskjær og Selskjær.  
Fyrsteilene eies av Staten v/Kystdirektoratet,  
resten tilhører Nesodden kommune. 
 
Steileneferga "UNDINE" går fra Alværn brygge  fra 
mai til og med august.  
Ring båttelefonen:  926 22 878   

På Nesodden finner du mange fine  
badestrender om sommeren. Oversikt  
over badeplasser finner du på  
kommunens hjemmeside.   

mailto:post.follo@politiet.no
http://www.politiet.no/follo
http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=147&AId=1558&eid=379
http://www.folloren.no
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Nesodden kommune ligger i Follo-regionen som består av Nesodden, Frogn, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Enebakk.   
Kommunen er en grønn halvøy midt i Oslofjorden, og akkurat det setter 
mange Nesoddinger spesielt pris på - vi bor på landet, men har kort vei til 
byen. Nesoddbåten er et viktig transportmiddel - navlestrengen til Oslo. 
Kommunen har 19.567 innbyggere per. 2019.  

Skole og utdanning 
Nesodden kommune har 6 barneskoler og 3 ungdomsskoler.  
Kommunen har 2 uteskoler, en på Steilene og en på To gård. 
Uteskolen bruker i dag Steilene en dag i uken til alternativ  
undervisning hele året, og har skoleklasser på besøk tre dager i uken 
fra august til oktober og fra april til St. Hans. 
To gård eies av Nesodden kommune og er et mye brukt friområde 
for beboerne i kommunen. Gården brukes både til klassebesøk og til 
alternativ undervisning. 
Rudolf Steinerskolen  på Nesodden har elever fra 1. til 10. trinn. 
Nesodden videregående skole ligger i Kjartan Veldes vei,  
1450 Nesoddtangen. Tlf.: 66 96 42 00.   
Nesodden Kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre  
kunstfag.  
Introsenteret i Nesodden kommune er en skole for innvandrere. 
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet er et tilbud til voksne 
med ulike funksjonshemninger som har behov for spesiell og  
tilrettelagt læring. 

 
Frisklivssentralen 
Frisklivssentralen motiverer og støtter 
personer som ønsker å endre leve-
vaner knyttet til fysisk aktivitet, kost-
hold eller tobakk. Man trenger ikke å 
ha en diagnose eller være syk for å 
delta på en frisklivssentral. 

Idrett og friluftsliv 
Vinter: Ved snørike vintre holder  
kommunen vedlike et skiløypenett på 
ca. 110 km.   
Sommer:  Kart over badeplasser,  
turforslag i Nesoddmarka, og en 
aktivitetsoversikt finner du på  
kommunens hjemmeside. 
 
Møteplasser 
Nesodden kommune ønsker å tilby  
møteplasser med ulike aktiviteter for 
alle som er bosatt på Nesodden—store 
og små.  Noen  kommunale tilbud finnes 
under ”møteplasser ” på hjemmesiden. 
Tilbudene er bl.a. babykino, småtass-
film,  seniorkino og seniorkafe.   
For innvandrere har vi ”Lån en nord-
mann” i regi av biblioteket. 
 

 
Utlån av turutstyr 
Nesodden kommune har en mengde ferie- og 
turutstyr av høy kvalitet til gratis utlån.  
Tilbudet organiseres av Ungdom og  
Fritid. Sentralen er lokalisert i Ungdomshuset 
på Skoklefall (ved Munkestien barnehage). 
Mer informasjon finner du på hjemmesiden. 
 
Ungdom og fritid 
Ungdom og Fritid tilbyr trygge møteplasser 
der ungdom blir møtt på deres egne  
premisser og kan utvikle seg som  
enkeltindivider. Møteplassene er åpne og 
inkluderende for alle, uansett  
interesser og kulturell, etnisk, sosial eller 
økonomisk bakgrunn.  Ungdomstilbudene 
finnes på kommunens hjemmeside under 
kultur og fritid. 

Møteplasser, idrett og friluftsliv  

Barnehage 
Nesodden kommune har 9 kommunale barnehager.  
Barnehagene holder en god faglig standard med høy  
trivselsfaktor.  
De har gode uteområder og bruker skogen "rett utenfor 
gjerdet" flittig. 
De private barnehagene og familiebarnehagene på  
Nesodden er en del av det varierte barnehagetilbudet i 
kommunen. Nesodden har  
ca. 8 familiebarnehager og ca. 12 private barnehager. 
Alle barnehagene finner du på kommunens hjemmeside. 
 
 

Bakkeløkka ungdomsskole 

Heia barnehage 

Nesodden har et stort skiløypenett 
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Nesodden kommunes visjon og verdier  

Arbeid 

Nesodden er en aktiv kulturkommune. 
Visjonen er at alle på Nesodden skal ha 
tilgang til kulturopplevelser av høy  
kvalitet.  
På Nesodden er det rikelig mulighet for 
å dyrke idrett og friluftsliv på idretts- 
anleggene og i den mangfoldige naturen 
med skoger, knauser, stier og strender. 
 
Kulturisten 
Hvert høst arrangerer Kulturisten  
3 festivaler på Nesodden.  Festivalene er 
spennende kulturopplevelser for hele 
familien . 

Kulturisten Junior for familier/barn og 
unge mellom 0-13 år. 
Kulturisten UNG for ungdom 
fra13 til 19 år. 
Kulturisten scene og kunst  for alle. 

 

Kulturpris, Idrettspris og prisen  
"Årets Nesodding". 

Nesodden kommune ønsker å være en støtte-
spiller for lokalsamfunnet når det gjelder fri-
villighet og kultur-, idretts- og organisasjonsli-
vet på  
Nesodden.  
Nesodden kommune, Kultur- og miljøutvalget 
og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler fra 
2016 tre priser:  
Kulturpris, Idrettspris og prisen  
"Årets Nesodding".  
Prisene skal stimulere til lokal frivillighet,  
kulturelt og sportslig engasjement, og bidra 
til  
inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap. 
 

Kulturfond 
Nesodden kommune tildeler hvert år fra kul-
turfondet. Fondet går til kulturprosjekter og  
kulturelle satsninger som vil bidra til å  
synliggjøre Nesodden som kulturkommune. 

 
  
  

Likeverd 
Nesodden er et inkluderende, tolerant og 
raust samfunn med et mangfold av 
mennesker. Tilgjengelighet for alle, med-
innflytelse, likeverd, små sosiale for-
skjeller og demokratiske prosesser er 
grunnleggende i vårt samfunn. 
  
Allsidig samfunn 
Nesodden er tett på storbyen, men 
grønn, vakker og landlig. Nesodden er 
urban og moderne, men med samhold 
og tradisjoner. Båtreisen binder by og 
land sammen, men er også det viktige 
skillet. Nesodden kommune er et allsidig 
samfunn hvor det kan leves hele liv, som 
rommer mange måter å leve og arbeide 
på, mange livsperspektiver og innfalls-
vinkler. Det gir en 
bokommune med sær-
egne kvaliteter, men 
også potensial for  

nyskaping. Nesodden har det beste fra 
to verdener. 
 
Økologisk balanse 
Nesodden kommune er bevisst de glo-
bale miljø- og klimautfordringene og er 
offensive i forhold til å redusere miljøbe-
lastningen fra egen virksomhet og fra 
kommunen for øvrig. Miljøperspektivet 
er tydelig i kommunens holdninger og 
handlinger. 
   
Nærhet til naturen 
Nesodden har unike naturkvaliteter i 
form av skog, strand og sjø. Naturen gir 
grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og 
friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre land-
skap og et spennende dyre- og planteliv. 
Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet. 

Kultur  

Visjon: 
Sammen skaper vi det gode  

livet 

Likeverd, allsidig samfunn, økologisk 
balanse og nærhet til naturen 

Vann 

Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF er de 
største arbeidsgiverne i kommunen.  
Store deler av befolkningen pendler til Oslo for å 
arbeide eller studere. 
Nesoddbåten er et viktig transportmiddel inn til 
Oslo og Aker Brygge. Fergene korresponderer med 
buss. Rutetider finner du på Ruter#. 

Nesodden har 4 kommunale vannverk 
som alle er godkjente av mattilsynet. 
Vannverkene ligger på Bleksli, Kirke-
åsen, Jaer skole og Fagerstrand. 
Gi beskjed via vakttelefon ved  
vannmangel, dårlige  
trykkforhold, lekkasjer, eller andre 
feil ved kvaliteten på vannet. 
Døgnbemannet vakttelefon: 95 08 29 99 

 
 

Kulturisten 
scene og 
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