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Et levende næringsbygg

Rehab-
magasinet
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– Utgangspunktet var at vi vokste ut 
av treningssenteret vårt som lå i den 
gamle bygningen til Nesodden Ener-
giverk i Hagelundveien på Kirkeåsen. 
Vi fikk nyss om at Rehab-bygget var 
til salgs. I utgangspunktet mente vi at 
det egentlig var alt for stort for oss, 
forteller Marius Pedersen.
 Til tross for dette begynte de å se 
seg om etter muligheter til å finansiere 
bygningen.
 – Vi hadde en delegasjon fra DNB 
på besøk, men de var ikke interessert. 
De mente Nesodden var alt for langt 
utenfor allfarvei, sier eieren.
 Derimot fikk de respons hos Nordea 
på Ski, og med lån derfra og noe 
egenkapital tilegnet de seg bygningen 
på Bjørnemyr i 2011. Så snart brødre-
ne Pedersen hadde overtatt bygget, 
startet arbeidet med rehabilitering og 
ombygging for å få opp standarden til 
ønsket nivå.
 – Det viktigste var selvsagt å få 
Energihuset Treningssenter opp å stå. 
Vi startet fra bunnen av, bygde
nye garderober, saler og andre fasilite-
ter. Blant annet fikk vi på plass en flott 
spinningssal vi er svært godt fornøyd 
med. Vi brukte stort sett lokale hånd-

verkere, blant annet har Brdr. Woll på 
Fjellstrand bidratt til at treningssente-
ret har fått en fin og luftig løsning, og 
snekker- og tømrerarbeidene er det 
Lars som har stått for. Da vi åpnet tre-
ningssenteret i april 2012, tok det ikke 
lang tid før vi hadde økt antallet med-
lemmer med 50 prosent, og veksten 
har fortsatt. Det er et hyggelig og tilba-
kelent miljø hos oss. Hvert år arrange-
rer seniorgutta eget julebord i restau-
rant Paviljongen, og hver  morgen er 
det gratis frokost for de medlemmene 
som er tidlig oppe. I det hele tatt er jeg 
utrolig fornøyd med miksen i senteret, 
alle skal trives, gammel eller ung, stor 
eller liten, forteller Marius Pedersen.
 Etter at bygget sto ferdig begynte 
flere og nye leietakerne å flytte inn. I 
dag er det 27 leietakere i bygget, som 
er fullt utleid. I første rekke behandlere 
av alle slag. Lege, tannlege, fysiotera-
peuter, kiropraktor, naprapat, psyko-
loger, det finnes nesten ikke den be-
handlingsform som ikke er represen-
tert i bygget.
 – Vi har faktisk blitt Nesoddens stør-
ste helsebygg, informerer eierne.
 Og utbyggingen og rehabiliteringen 
av bygget har fortsatt. Våren 2017 ble 

uteområdene oppgradert med fortau 
og asfaltering og parkeringsplassen 
utvidet. I tillegg har den gamle takter-
rassen blitt bygget inn for å få plass 
til både nye og gamle leietakere, men 
det kan du lese om et annet sted i Re-
hab-magasinet.

Rehab-bygget
- Nesoddens helsesenter!

Det legges ned mye energi i spinningrommet til Energihuset 
Treningssenter.

Arnfinn, Marius og Lars Pedersen 
har virkelig fått sving på Rehab-
bygget etter at de overtok i 2011, 
og arbeidene fortsetter for å gjøre 
bygningen til et moderne og 
komplett helsehus.

I 2011 kjøpte de tre Pedersen-brødrene, Marius, Arnfinn 
og Lars, Rehab-bygget i Håkonskastet på Bjørnemyr. 
Siden da har det utviklet seg til å bli Nesoddens største 
helse-, rehabiliterings- og treningssenter.

Rehab-magasinet er produsert for Rehab Bygg DA av Mediateam Follo as/Nesoddguiden

Fakta Rehab-bygget
Etter en rask og god prosess, og en bygge-
styrt entreprise gjennomført av daglig  leder 
i Norsk Rehab, Finn Arctander og arkitekt 
 Øystein Svebo, sto Rehab-bygget ferdig i 
1986.
  Tomten hadde utbyggerne kjøpt av 
 Nesodden kommune, og bygget hadde da en 
grunnflate på 3.000 m2. Byggekost nadene 
beløp seg til 13 millioner kroner, og bygget 
ble raskt fylt opp av primært helsebedrifter, 
der Norsk Rehab, som arbeidet med utvikling 
og tilpasning av hjelpemidler, var absolutt 
størst og benyttet ca. 2/3 av bygningen. 
I 1990 ble Rehab-bygget solgt til Sunrise 
Medical, som fortsatte arbeidet med å  utvikle 
og tilpasse hjelpemidler inntil bedriften flyttet 
videre til Ski.
I 2011 ble Rehab-bygget solgt videre til  Rehab 
Bygg DA, som drives av de tre  Pedersen -  
brødrene Arnfinn, Marius og Lars.

TRENINGSunt kosthold

Nesoddens treningssenter siden 2002
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I løpet av sommeren har 
Energihuset fått sin egen 
skulpturpark. Arbeidet er 
utført av den anerkjente 
billed hoggeren Nils Aasland, 
som til daglig er bosatt på 
 Nesodden.

Kommer du gående fra parkerings-
plassen i Håkonskastet og går mot ho-
vedinngangen til bygget, vil du se tre 
karakteristiske steinskulpturer. Det er 
installasjonen «Prinsessen fra Berget 
det blå». En steininstallasjon i tre deler 
som har gått sin seiersgang rundt til 
en rekke utstillinger og utplasseringer 
i Norge i regi av Norsk billedhogger-
forening (NBF).
 – Skulpturen kom til for 10-12 år 
siden. Jeg samarbeider mye med 

 Johansen Monumenthuggeri i Skje-
berg. De har alt nødvendig verktøy 
som skal til for å sage i steinblokker. 
Det var da jeg fikk ideen om å skjæ-
re ut en kvinnefigur av en steinblokk 
og ta vare på alle delene for å lage en 
 visuell installasjon, forteller Aasland.
 Etter at kvinnefiguren var skåret ut 
av steinblokka, ble alt bearbeidet vide-
re med hammer og meisel, og endte 
opp som tre skulpturer; kvinneskulp-
turen, blokka med rommet hun kom 

ut fra, og de resterende delene som 
ble montert sammen med en krone på 
toppen.
 – Nå har installasjonen vært på run-
dreise i Norge, og den skulle endelig 
få sin endelige plassering. Jeg sjekket 
litt rundt, og Marius Pedersen i Ener-
gihuset fattet interesse. Nå blir den 
stående i Håkonskastet, forhåpentlig-
vis til glede og i all framtid, filosoferer 
Aasland.

Prinsessen i Håkonskastet

Installasjonen har fått tittelen «Prinsessen fra Berget det blå». 

Nils Aasland er en anerkjent billed-
hogger som blant annet har utført en 
rekke utsmykningsarbeider rundt i 
landet.

Inger Tuv AS – Autorisert 
regnskapsførerselskap 
ble startet av Inger 
Tuv i 1987 og tilbyr 
regnskapstjenester og 
økonomisk rådgivning til 
mange bransjer. 
– Vi har mange lokale klienter, men 
også mange i Oslo og øvrige de-
ler av Akershus. Virksomheten ble 
trappet litt ned i 2016, og består i 
dag av to autoriserte regnskapsfø-
rere. Siri Oalann Pedersen har vært 
ansatt siden 2008 og er i dag med-
eier, forteller Inger Tuv, som også 
driver SailTuv AS. 

 – SailTuv AS er en nettbutikk 
for seiling og annen vannsport. 
Virksomheten er i hovedsak ba-
sert på agenturet av det austral-
ske seiltøymerket Zhik, men vi 
forhandler også mye annet utstyr 
fra andre produsenter. Virksom-
heten ble startet da juniorseileren 
Stian Tuv kom over det da nystar-
tede selskapet Zhik Pty Ltd under 
et treningsopphold i Laserjolle i 
Australia i 2007. Vi foreldre sa oss 
villige til å bistå, og står i dag for 
det vesentlige av driften. Zhik er et 
svært teknisk og innovativt mer-
ke, som er i god utvikling inter-
nasjonalt, og selv om det norske 
markedet er nokså begrenset, ser 

vi gode muligheter fremover, for-
teller Tuv.

Regnskap og seil i skjønn forening

Det finnes mange som 
av ulike årsaker ikke kan 
lese en tekst. Normedias 
oppgave er å lage 
symbolbøker til hjelp for 
dem som har behov.

– Vi lager tematavler med symboler 
som vi leverer til NAV, og som de vide-
reformidler ut til brukerne. Symbolene 
kan benyttes til å gjøre tekst forståelig 
for dem som ikke kan lese, men det er 
også en hjelp for dem som ikke kan 
snakke. De kan peke seg fram i sym-
bolene for å gjøre seg forstått, forteller 
Kjersti Lorentzen i Normedia.
 Brukeren av symbolbøkene er en 

sammensatt gruppe. Alt fra barn som 
trenger bildestøtte og til voksne som 
har mistet taleevnen på grunn av slag 
eller andre sykdommer.
 – Når vi ser på hvor mange som har 
behov for disse hjelpemidlene, dreier 
det seg om rundt 5.000 personer med 
diagnose. I tillegg er det en god del 
dyslektikere som benytter seg av sym-
bolbøkene, informerer Lorentzen.
 Selvsagt har dataalderen også inn-
tatt denne delen av helsetjenesten. 
Normedia har i samarbeid med forlaget 
Gyldendal utarbeidet et program som 
oversetter tekst direkte til symboler på 
dataskjermen.
 – Dette blir blant annet benyttet i 
geografisammenheng, og også til gi-
tarkurs, forteller hun.

Gjør tekst forståelig for alle

SIAP Norways primær-
oppgave er seleksjon og 
trening av personell som 
skal arbeide innen luftfart. 
Oppdragsgiverne er både 
flyskoler, flyselskap og 
forsvaret.

– Rådgivning for dem som ønsker 
å starte en flygerutdanning er også 
en del av virksomheten vår. Vi kart-
legger rett og slett om de egner 
seg som flygere før de setter i gang 
med en utdanning som kan koste 
opp mot én million kroner, forteller 
psykolog og leder av SIAP Nor-
way AS, Jon Lars Syversen.

 Seleksjon av flygere er en viktig 
del av virksomheten. Det er viktig 
å plukke ut de riktige menneske-
ne til en type jobb som dette, og 
sørge for at rett person kommer 
på riktig plass. Ikke alle egner seg 
som jagerflygere, men de kan like-
vel være utmerkede kandidater og 
få en fin karriere innen sivil luftfart. 
Dette er noe SIAP Norway kartleg-
ger på oppdrag fra fly- og helikop-
terselskaper.
 – Vi jobber i tillegg med vurdering 
og trening av team i risikoutsatte 
operasjoner ettersom erfaringene 
fra luftfart er relevante både innen 
medisin, maritim industri og andre 
bransjer. Det er i perioder mye rei-

sing, men utmerket med base her i 
huset som bare blir finere og finere, 
forteller Syversen, som har holdt til 
i Rehab-bygget i 25 år. 

Lang fartstid i luftfarten

Jon Lars Syversen driver blant  annet med 
seleksjon av flygere fra sitt utgangs punkt i 
Rehab-bygget. Foto: Privat

Bente Hovind i Økonomi-
rådgiver’n AS og  Herman 
Olav Grøv i Unic  Revisjon 
AS deler ikke bare 
 interessen for tall. De deler 
også hus og hjem.

Unic Revisjon AS er et revisjon og 
rådgivningsselskap som ble  stiftet 
i 2014 og har i dag sju  an satte, her-
av fire statsautoriserte revisorer og 
én registrert revisor. Selskapet re-
viderer små og mellomstore virk-
somheter innen ulike bransjer som 
blant annet handel, tjenesteytende 
virksomhet, produksjonsbedrifter, 

håndverksbedrifter og også innen 
organisasjonsvirksomhet. 
– Vi har også en del kunder på Nes-
odden via vårt kontor i Rehab-byg-
get og avtaler vi gjerne et møte 

med interesserte for vurdering av 
revisjon eller andre tjenester, sier 
Grøv.
 – Økonomirådgiver’n AS er et 
autorisert regnskapsførerselskap 
med kontorer på Rehab- senteret 
og i Torneveien på Fagerstrand som 
vi flyttet inn i for tre år siden der har 
vi nærhet til noen av de viktigste 
oppdragsgiverne våre. Våre kunder 
er små og mellomstore virksomhe-
ter innenfor ulike typer av bransjer 
som eiendom, forlag, aksjetrading 
og avfallsoppsamling. Våre opp-
dragsgivere er primært på Nesod-
den og i Oslo, forteller autorisert 
regnskapsfører og registret revisor 
Bente Hovind, som driver bedriften. 

Par i revisjon og regnskap

Symbolbøker er en del av 
hverdagen til Normedia AS
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Gjennom en årrekke har 
Precis Grafisk AS levert 
trykksaker og profilerings-
materiell til en rekke fornøyde 
kunder i Follo, Akershus, 
Østfold, Oslo og ellers i 
landet. Det er slett ikke 
umulig at de også kan bidra 
til å dekke dine behov.
– Vi leverer alt av trykksaker, re-
klameelementer og profileringsar-
tikler raskt og effektivt og til svært 
konkurransedyktige priser. Kunde-
massen vår består av flere større 
merkevarebedrifter. Men vi har like 
stort søkelys på mindre og mel-
lomstore bedrifter, klubber, lag og 

foreninger, forteller daglig leder i 
Precis  Grafisk AS, Petter Carl-
stad. Kunsten å gjøre seg synlig i 
en stadig mer konkurranseorientert 
marked er viktigere enn noen gang. 
Vi overøses med budskap fra pla-

kater, tv, magasiner, aviser, inter-
nett, sosiale medier og andre kilder. 
Skal din bedrift, klubb eller forening 
vinne kampen om kundenes, med-
lemmene og lokalbefolkningen, er 
det viktig å fange interessen.
 – Det er her vi i Precis Grafisk AS 
kommer inn i bildet. Utover trykk-
saker leverer vi profileringsklær og 
tekstiler med logo/tekst, selvkle-
bende merker, bannere i alle stør-
relser på PVC og polyester, penner, 
pins, ballonger, buttons, reflekser, 
usb-minne, alt av giveaways, flagg 
og vimpler, beachflag, roll-ups, 
dekor og alt av messemateriell og 
markedsmateriell, oppsummerer 
innehaveren.

Bli mer synlig med Precis Grafisk

time:matters selger og 
utfører logistikk- og trans-
porttjenester for dem som 
ikke nøyer seg med tradi-
sjonell ekspressfart, men 
trenger et enda raskere og 
mer effektivt alternativ.

– Vi er en del av det tyske time:-
matters som er et datterselskap 
som eies 100 prosent av Lufthansa 
Cargo, forteller Stefan Wallenberg.
 Han er ansvarlig for det nordiske 
markedet, og har daglige aktivite-
ter i Danmark, Norge, Sverige og 
Finland.

 – Hvilke tjenester er det dere i 
første rekke kan tilby?
 – Det kan være leveranse av re-
servedeler som raskt og effektivt 
må fraktes til verksted, industri, 
medisinske senter, bilindustri, agro 
og IT. Transport av stamceller ved 
hjelp av kurerer som flyr verden 
rundt for å levere direkte til syke-
hus der kreftpasienter venter på 
leveranse hører også med til våre 
oppgaver, forteller Wallenberg.
 Definitivt en nødvendig tjeneste 
mange nyter godt av, og som kre-
ver avanserte systemer der alle fly-
selskap, underleverandører og uli-
ke transporttjenester må koordine-
res for at produktet skal nå målet.

Frakter i ekspressfart luftveien

Etter ti år i markedet som 
tømrermesterfirmaet 
Crawfurd & Grønvold, 
har de nå skiftet ham og 
markedsfører seg under 
firmanavnet Byggmester 
Grønvold AS.

– Nå er vi ti ansatte inklusive to 
lærlinger. Et viktig poeng her i lo-
kalmiljøet der det er begrenset 
med arbeidsplasser, ikke minst for 
unge, påpeker Benjamin Grønvold, 
som står for den daglige driften.
 Bedriften tar seg av alle typer 

oppdrag som ligger inn under tøm-
rerfaget, og henter inn underleve-
randører innenfor andre fag der-
som det er behov for det. 
 På den måten får de en bredde i 
de tjenestene de tilbyr som bidrar 
til at kunden får en aktør å forhol-
de seg til, og ikke mange. Noe som 
gjør prosessen mer strukturert og 
stømlinjeformet.
 – Kvalitet er et nøkkelord for oss, 
og en stolthet i forhold til det du ar-
beider med er viktig for oss. Derfor 
har vi ingen ambisjoner om å vokse 
for raskt, men ha en planstyrt og 
moderat vekst for å kunne leve-
re kvalitet i alle ledd, understreker 
Grønvold.

Med yrkesstolthet i høysetet

Benjamin Grønvold vil levere et 
produkt som holder mål. 

Paviljongen restaurant, 
spisestedet med Nesod-
dens beste utsikt, satser 
på kvalitetsråvarer for å 
gi gjestene en best mulig 
opplevelse.

– Vi har både sushi og kontinental 
mat på menyen. Selvsagt har vi 
også kinamat, og satser i den sam-
menhengen på schezuan-kjøkke-
net. I tillegg leverer vi en god del 
take-away, forteller Timmy, som 
driver Paviljongen sammen med 
sin kjære Nancy.
 Det er fem år siden de startet 
opp Paviljongen. Timmy kom fra 
Sverige og bosatte seg i Norge 
på grunn av kjærlighet. Nå er det 
driften av restauranten som utgjør 
hoveddelen av både hverdager og 
helger. Det meste gjør de selv, men 
har også hjelp av Nancys to søn-
ner.
 – Vi tar også større arrangemen-
ter. Det kan være konfirmasjoner, 
bryllup, minnestunder, barnedåp 
og andre typer sammenkomster. 
Vi kan ta opptil 50 personer, og da 
får de eget lokale. Vi kan også leie 
ut hele restauranten dersom noen 
ønsker det, forteller Timmy.
Kvalitet er et stikkord for Paviljon-
gen både når det gjelder grønnsa-
ker og andre råvarer.
 – Vi satser kun på ferske grønn-
saker, ikke noe hermetisk eller 

frossent. Når vi velger kjøtt pluk-
ker vi ut de beste stykkene og de 
med høyest kvalitet. Det er et dyre-
re alternativ, men vi vil heller leve-
re topp kvalitet enn å tjene masse 
penger, forteller Nancy.
 Paret forteller at det blir mange 
timer med jobb for å holde hjule-
ne i gang, og selv om det er stor 
pågang med gjester på sommeren, 
kan det i perioder være veldig stille 
vinterstid.
– Men, det er hyggelig å drive re-
staurant på Nesodden. Folk er 

trivelige, og vi legger all kraft i 
å gi så god service som mulig til 
kunde kretsen, som består av både 
barne familier, par og hyttefolk, for-
teller Timmy.
 De har også nye planer på gang. 
I høst vil de blant annet oppgra-
dere menyen og gjøre den enda 
bedre, og de har også en idé om 
å starte med jazzkonserter for å gi 
publikum et underholdningstilbud.
 – Vi ønsker å gi alle en opplevel-
se på alle plan når de besøker oss, 
avslutter Timmy.

Kulinariske opplevelser med utsikt

Timmy og Nancy driver Paviljongen restaurant. Spisestedet med Nesoddens 
beste utsikt. paviljongen1453@hotmail.no.

Oslo Elecro Company 
(OEC) utfører alle typer 
elektro-arbeid, men 
har funnet en nisje i 
spesialiserte tjenester som 
fiber og datanettverk.

– Utviklingen i elektrobransjen 
går lynhurtig, og det gjelder å 
holde seg oppdatert. Det duk-
ker stadig opp nye løsninger, og 
vi har valgt å spesialisere oss på 
en del områder som innebærer 
en del kompliserte elementer, 
forteller Jørgen Moss Mathisen, 

en av tre ledere i OEC.
 Firmaet som startet opp i 
1992, og dermed har 25-års-
jubileum i år, satser også i stor 
grad på lokale krefter. Av de 12 

ansatte de har i dag, kommer 
flesteparten fra Nesodden, og 
de er også faste avtagere av 
lærlinger i elektrofaget fra Nes-
odden videregående skole.
 – Vi har hatt mange lærlinger 
fra NVG, og mange har valgt 
å fortsette i firmaet. Flere av 
de ansatte har vært med oss i 
over 20 år. Vi har liten gjennom-
trekk og et godt miljø. Dessuten 
samarbeider vi også i stor grad 
med andre håndverksbedrifter 
på Nesodden. Blant annet med 
Byggmester Grønvold og Fin-
stad bygg og vedlikehold.

Spesialiserte elektrotjenester
Petter Carlstad i Precis Grafisk 
hjelper deg med profileringen.
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– Vårt ønske er at både byg-
ningsmassen og områdene 
rundt skal framstå mest mulig 
presentable både for leietakerne 

og alle andre brukere av huset, 
forteller Marius Pedersen, som 
sammen med brødrene Arnfinn 
og Lars driver Rehab Bygg DA.
Allerede tidlig på nyåret startet 
oppgraderingen av uteområde-
ne og fasaden til bygget som 

hadde blitt tæret av vind og vær 
i en årrekke. Ny asfalt ble lagt. 
Det ble etablert fortau, og flere 
parkeringsplasser ble etablert. 
Men den mest omfattende for-
andringen er etableringen av de 
nye kontorlokalene til Varden 
Spesialistsenter, og andre av 
Rehabs spesialiserte leietakere.
 – Vi hadde en takterrasse 
på den nordre del av bygge 
som ble lite brukt. Totalt utgjor-
de denne et areal på 180 kvm. 
Fordi Varden Spesialistsenter 
med sine 18 brukere innenfor 
ulike profesjoner hadde behov 

Rehab bygg med omfattende oppgradering
I løpet av 2017 har det skjedd omfattende endringer i 
og rundt Rehab-bygget i Håkonskastet. Både inn- og 
utvendig framstår eiendommen med ny glans.

De tre brødrene Pedersen, f.v: Lars , Marius og Arnfinn har satset tid, 
krefter og økonomi på å gjøre Rehab-bygget mest mulig presentabelt.

Da utearbeidene startet i vinter var 
det grått og trist vær i Håkonskastet.

Tak ble reist over den tidligere takterrassen for å gi plass til 15 nye 
kontorer og andre fasiliteter.

for mer kontorplass, besluttet 
vi å bygge inn denne terras-
sen. Utarbeidelsen ble gjort i 
samråd med dem som skulle 
flytte inn, og i dag har vi fått et 
kontorbygg som kan karakte-
riseres som svært oppgradert 
og  funksjonelt, forteller Marius 
 Pedersen.
 Den nye delen har 15 kontor-
plasser, resepsjon, garderobe, 
kjøkken, toaletter, dusjfasiliteter, 
labrom og flere andre funksjo-
ner. Og ikke minst har den nye 
kontordelen Nesoddens abso-
lutt beste utsikt der småbåter 
og cruiseskip kan følges i sin 
daglige ferd til og fra hoved-
staden og lysets spektakulære 
skiftninger gjennom årstidene 
kan nytes i fulle drag.
 – Vi er svært fornøyde med de 
nye lokalitetene vi har fått. Det 
er et unikt sted å ha kontor på, 
og vil helt sikkert være til glede 
både for oss som skal ha kontor 
der, og dem som besøker oss, 
understreker Per Are Løkke, 
psykolog med en framtreden-
de posisjon i Varden spesialist-
senter.

Fasaden har blitt rehabilitert og framstår i nyoppusset prakt.

180 kvm. har kommet under tak 
og gir bygget en nye profil.

 Utearealene er oppgradert 
med ny asfalt, fortau og flere 
parkeringsplasser.

Psykolog Per Are Løkke er godt fornøyd med de nye kontorene og 
 behandlingsrommene Varden spesialistsenter har fått i Rehab-bygget.

Det blir en fryd å gå til Rehab Tannlegeklinikk når de nå har fått nye 
lokaliteter.



10 11

Energihuset 
Treningssenter er noe 
langt mer enn et sted 
der man pumper jern. 
Det er et helsehus 
som samarbeider med 
spesialister på alle 
områder.

– Utover våre egne personlige tre-
nere, som er særdeles kvalifiserte, 
har vi tilgang til en rekke eksperter 
som holder til under samme takt 
som oss. Her kan jeg nevne både 
naprapater, akupunktører, kiro-
praktor, fysioterapeuter, behand-
lere av forskjellig slag og også en 
lang rekke spesialister på det men-
tale. Vi har et tett samarbeid og 
drar nytte av hverandre kompetan-
se, forteller Jane Rummelhoff, som 
er daglig leder ved Energihuset 
Treningssenter.
 Det er drøyt 15 år siden Energi-
huset startet opp, og i dag teller 
de ikke mindre enn 2.000 brukere 
fra de aller yngste og opp til de al-
ler eldste. Noen er på treningssen-
teret daglig, mens andre kommer 
litt mer sporadisk.
 – Vi har et tilbud som passer for 
alle, og et svært godt miljø. Det er 
ingen kleskode, kom som du er. Vi 
er heller ikke tilknyttet noen kjede, 
og kan derfor drive etter våre egne 
prinsipper, påpeker Rummelhoff.

Energihuset har også en egen 
yogaavdeling, Yogahuset der en 
gruppe svært dedikerte instruktø-
rer underviser i mange forskjellige 
utgaver av yoga, fra de mest rolige 
og tilbakelente og til de med mer 
bevegelse og aktivitet.
 – Jeg anbefaler alle å ta en yo-
gatime når skuldrene begynner å 
dra seg oppunder ørene. Det gir 
ro i kroppen. Jeg gjør det selv, og 
kommer ut som et nytt menneske, 
forteller Jane.
 Ellers tilbyr Energihuset 60 for-
skjellige gruppetimer med ulikt inn-
hold. De har nylig fått sin egen bul-
drevegg der barna kan boltre seg 
i helgene. Senteret satser også i 
større grad på funksjonell trening 
som er i vinden om dagen og et al-
ternativ for dem som ikke bare vil 
løfte tungt. Dessuten har de grup-
per for spinning, dans og flere for-
skjellige treningsformer.

 – Vi har også startet opp noe vi 
kaller Energipoweryoga som kom-
binerer yoga med styrketrening. 
Et prosjekt som virkelig tok av for 
fullt. Det tok ikke lang tid før det 
var fulltegnet.
 Jeg må også få fortelle om grup-
petimene våre klokken seks om 
morgenen. Der serverer vi gratis 
frokost i samband med treningen 
hver dag. Vi kan også tilby barne-
vakt, og vi er også kjent for vår ek-
sepsjonelt gode kaffe. Den burde 
alle prøve, lokker Rummelhoff.
 – Jeg må få si at her på Energi-
huset Treningssenter får vi hjelp 
av fantastisk gode personlige tre-
nere som dekker ethvert behov 
og gir et komplett tilbud som bi-
drar til at vi kan holde oss i god 
fysisk og mental form, under-
streker Reidar Elnan, som nesten 
daglig benytter seg av tilbudet til 
treningssenteret.

Treningssenter med bredt tilbud

 Foto: Grandefoto.no

 Foto: Grandefoto.no

Varden Spesialistsenter 
er Nesodden største 
tverrfaglig behandlings-
tilbud innenfor psykisk 
og fysisk helse, og 
dekker en lang rekke 
fagområder. 
 – Vi åpner våre dører i helt nye loka-
ler etter en omfattende ombygging 
og utvidelse i 2. etg på Rehab-byg-
get.  Eieren Marius Pedersen har 
tegnet lokaler etter vårt ønske med 
lyse, trivelige terapi og grupperom 
som har panoramautsikt over Os-
lofjorden, forteller psykolog Per Are 
Løkke.
 Behandlingsenteret har per i dag 
18 medarbeidere inklusive deltid. 
Det består av en lungelege, fire 
psykologer, én barne-og ungdom-
spsykiater, to psykiatere, én fysio-
terapeut, tre psykomotorisk fysio-
terapeuter, fire gestaltterapeuter 
og to kognitive terapeuter. Av disse 
18 har 7 av behandlerne driftsavta-
le, slik at pasientene bare betaler 

opp til frikortgrensen.  
 – Vårt behandlingstilbud er bredt, 
med tilbud til både barn, ungdom, 
voksne og eldre. Vi har stor kom-
petanse innenfor utredninger, vur-
dering av medisinering, kort og 
langtidterapi, kunst- og uttrykkste-
rapi, kognitiv terapi, gestaltterapi, 
psykodynamisk terapi, familiete-
rapi. Vi vil prioritere å gi tilbud om 
rask hjelp når folk trenger det.
 Vi har også med oss en lege 
med spesialitet i kroppslig be-
handling, lungesykdommer og 
allergi. Sliter du med pusten? Er 
det luftveiene eller lungene, er det 
hjertet eller er du  i dårlig form? Er 
det allergi som er årsaken til at du 
er «forkjølet» hver vår/sommer? Vi 
kan tilby utredning og behandling 
av dette, forteller Løkke.
 I forbindelse med åpning / utvi-
delse, vil det etableres nye gruppe-
tilbud både innen psykomotorisk 
fysioterapi med kroppsbevissthet 
der pust / stress / søvn er stikk-
ord. Det vil også bli startet kurs 
med kognitive behandlingstilbud, 

om tankens kraft for livskvalitet og 
mestring. Mange andre ideer er 
under planlegging. Senterets flotte 
grupperom vil blant annet kunne 
leies ut til seminarer, kurs og andre 
aktiviteter.
 Varden Spesialistsenter er en 
videreføring av Ressurssenteret og 
Psykomotorisk institutt som allere-
de hadde kontor på Rehab bygget 
på begynnelsen av 1990 tallet. Res-
surssenteret var drevet av psyko-
motoriker Bjørn Klunde, psykiater 
Øyvind Bergersen, psykologene 
Lovise Angen Krogstad Og Odd-
bjørn Sandvik. Flere hadde erfaring 
fra Folloklinikken, og deres ideer 
var å skape et slags mini DPS på 
Nesodden, som var lett tilgjengelig, 
tverrfaglighet med et felleskap av 
terapeuter som drev privat praksis.
 – De som ønsker kontakt med 
senteret kan ringe 66960202, eller 
gå inn på våre hjemmesider var-
denspesialistsenter.no og lese 
om våre tilbud og behandlere. En 
ny hjemmesiden er under utarbei-
delse, informerer Løkke.

Allsidig tilbud i Varden spesialistsenter

Disse fire står i spissen for Varden spesialistsenter, og har i tillegg med seg 14 spesialister innenfor ulike felt. F.v: 
Villum Wilhelmsen, lege; Karine Børsum, fysioterapeut; Elin Skipenes, fysioterapeut og Per Are Løkke, psykolog.
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Oro Drift er renholdbyrået 
som i tillegg til daglig renhold 
for bedrifter også utfører en 
rekke andre tjenester. 

Siden starten på 2000-tallet har 
rengjøringsbedriften med tilhold 
på Bjørnemyr sørget for å holde 
det rent og plettfritt hos bedrifter i 
Oslo og Akershus. I dag har de 12 
rengjørere som er på farten mellom 
kundene.
 – Vi har avtaler om fast rengjø-
ring blant annet hos Tangen Sen-
ter, Nesodden kommune og NRK, 
forteller styreleder Karl-Jørgen 
Sæpen i Oro Drift.

Det er bedriftsmarkedet som er 
det primære nedslagsfeltet til ren-
gjøringsaktøren. Men i tillegg til 
renhold utfører de også en rekke 
andre tjenester.
 – I arbeidsoppgavene våre inn-
går blant annet vinduspuss, bo-
ning av gulv og tepperens. Vi ar-
beider også med rehabilitering av 
gulv som har blitt utsatt for slitasje. 
Dette gjør vi ved hjelp av PUR-
systemet. Dette kan benyttes både 
på linoleum og vinyl. Ja, alle typer 
gulv. Da får man reparert gulvet der 
det ligger, og får et gulv som holder 
i lang tid. Et langt rimeligere alter-
nativ enn å skifte ut gulvbelegget, 

forteller Sæpen, og legger til:
 – Er det noen som ønsker et til-
bud, er det bare å ta kontakt, så 
kommer vi på befaring.

12

Samarbeid på tvers av 
profesjonsgrensene gir 
klientene til Nesodden 
Tverrfaglige Klinikk (NTK) 
raskere resultater enn det 
de ville oppnådd ellers.

– Vi drar nytte av hverandres kom-
petanse. Det gir pasientene våre et 
fortrinn og fører til kortere behand-
lingstid, forteller Line Borthne.
 – Kombinasjonen av de ulike 
behandlingsmetodene gir ekstra 
gode resultater på vanskelige til-
feller. Et eksempel er frozen shoul-
der, som det til vanlig tar opptil 
18 måneder å behandle. Kombi-
nasjonen NTK tilby har bidratt til 
å få behandlingstiden ned til 4-5 

måneder i enkelte tilfeller, skyter 
Christian Sylling inn.
 De tre behandlerne som utgjør 
NTK har alle lang utdanning innen-
for sine områder, og innehar topp 
kompetanse på hver sitt område.
Line Borthne er akupunktør og har 
fem års studium ved Akupunktur-
høyskolen som innebærer grunn-
fag i medisin og mellomfag i funk-
sjonell anatomi og fysiologi. Utover 
det har hun spesialisering i barne-
akupunktur.
 – Akupunktur kan benyttes mot 
en lang rekke plager. Blant annet 
kan vi nevne overgangsalder, mi-
grene, depresjon, angst og også 
for sorgbearbeiding, forteller hun.
 Christian Sylling er kiropraktor 
og har en mastergrad fra Anglo-Eu-

ropean College of Chiropractic i 
Bournemouth. Han har spesialut-
danning for kiropraktisk behand-
ling av spebarn, barn og unge.
 – Kiropraktisk behandling av 
spebarn kan kanskje høres litt 
voldsomt ut, men det er ikke mer 
dramatisk enn at det trykke vi 
bruker gjerne kan benyttes på et 
øyeeple. Ellers arbeider jeg med 
nakke- og skuldersmerter, prolaps, 
senebetennelser bekken- og hof-
tesmerter, svimmelhet og en rekke 
andre plager, forteller Christian.
 Lena Amdal er massasjetera-
peut og er utdannet ved Nordlys-
senteret i Silkeborg i Danmark. 
Hun har dessuten en blomsterme-
disinutdanning, og er i gang med 
en treårig enhetsterapiutdanning 
ved Senter for livshjelp hos dr.med. 
Audun Myskja.
 – Massasjen jeg tilbyr er en 
kroppsbehandling som gir avspen-
ning, vitalitet og velvære. Mus-
kelspenninger og smertetilstander 
kan være resultat av både psykisk 
stress og fysisk overbelastning. Du 
bør ikke vente til du blir syk før du 
går til massasje. Forebygging er 
like viktig, anbefaler hun.
 – Vår viktigste målsetning er at 
våre pasienter skal føle seg godt 
ivaretatt og trygge på at de får rik-
tig og god behandling. Vi hjelper 
hele familien, understreker Line, 
Lena og Christian.

Samarbeid gir gode resultater

Line og Christian ved NTK samarbeider på tvers av profesjonsgrensene. 
Det gir resultater. Lena Amdal var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Oro holder rent i krik og krok
Etter å ha bistått familier 
på Nesodden siden 1928 
har Jølstad Begravelses-
byrå opparbeidet seg god 
lokalkunnskap.

– 20. mars 2003 åpnet vi kontor i 
det som da het Rehabsenteret. Det 
er åpent hver dag, og alle er hjerte-
lig velkommen til å ta kontakt med 
oss og å komme innom for en prat 
og en kaffekopp i åpningstiden 
som er fra 10-14, forteller Anette 
Hallquist i Jølstad begravelses-
byrå.
 Jølstad har lang fartstid i faget, 
og all kompetanse som er nød-

vendig for å kunne bistå familier i 
planleggingen av en gravferd. De 
kan også bidra ved bestilling av 
blomster hjem til pårørende, eller 
til andre gravferder.
 – Vi har også et godt utvalg av 
gravstein og gravmonumenter, 
samt tilleggsutstyr til dette, foru-
ten gravlykter og gravlys. For dem 
som ønsker å forberede og plan-
legge sin egen begravelse, kan vi 
også bistå, forteller Hallquist.
Sorgperioden etter et dødsfall kan 
være tung, og Jølstad har utarbei-
det flere små brosjyrer som kan 
være til hjelp i sorgbearbeidingen 
og ettertanken når noen har gått 
bort.

 – Vi er alltid tilgjengelige, så 
skulle kontoret være stengt er det 
bare å ringe vår vakttelefon som 
er betjent hele døgnet. Går du inn 
på vår hjemmeside, jolstad.no, så 
finner du god informasjon om alle 
sider ved en gravferd, og om oss, 
avslutter Hallquist.

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser 
være det?

Lang fartstid på Nesodden

Med nye oppdaterte  lokaler 
og alt det siste i teknologisk 
utstyr for tann behandling, 
står  Rehab Tannlegeklinikk 
svært godt rustet til å ta imot 
 pasientene.

– Den siste teknologiske nyvinning vi 
har anskaffet er Velscope. Det er en 
maskin som vi kan forta cancer sca-
nning med i munnhulen. Den avslø-
rer sykdommer i munn og slimhinner. 
Blant annet kreft og andre sykdommer 
vi ikke vil ha, forteller tannlege Ståle 
Fløtten, som er mannen bak Rehab 
Tannlegeklinikk.
 Med seg på laget har han to tann-
pleiere og to kontordamer, som gjør alt 
som står i deres makt for å ta vare på 

de rundt 1.500 pasientene som benyt-
ter seg av tannklinikken.
 – Vi påtar oss de fleste typer tann-
behandling som innsetting av implan-
tat, bittkorreksjon, forsiktig regulering, 
blant annet med usynlig regulering 
og kjeveleddsproblematikk i tillegg til 
tradisjonell tannlegebehandling med 
plombering og rotfylling, forteller Fløt-
ten.
 Rehab Tannlegeklinikk har også 
etablert et produkt som har fått navnet 
«Tenner på timen». Ved hjelp av digital 
teknikk freser de ut kroner og broer på 
klinikken uten at det går fram og tilba-
ke via tanntekniker. Det gjør prosessen 
raskere og rimeligere. Faktisk ligger 
prisnivået så lavt at det er ikke så mye 
om å gjøre at de kan konkurrere med 
de utenlandske tannklinikkene.
 – Vi har også samarbeid med en 

rekke spesialister både i Oslo og Moss 
som kan bidra dersom det er tann- og 
kjeveproblemer vi ikke kan løse her 
hos oss. Men vi forsøker å hjelpe våre 
egne pasienter så langt vi kan. Jeg kan 
også fortelle at vi som alle andre tann-
leger følger de samme refusjonsregle-
ne som lovverket har utarbeidet.
 Den kosmetiske siden er også en 
del av tannbehandlingen som har økt 
i vesentlig grad de siste årene.
 – Vi tilbyr tannbleking som utføres 
av oss her ved klinikken. Man slipper 
med andre ord å ligge med skinner i 
munnen i flere netter. Dette er en be-
handling som virker umiddelbart og 
som holder i tre til fem år før den bør 
gjentas, forteller Fløtten, som ønsker 
alle nye pasienter hjertelig velkommen 
til tannlegebehandling i oppdaterte og 
tidsriktige lokaler på Bjørnemyr.

Velutstyrt tannlegekontor

Mannskapene i Rehab Tannlegeklinikk står klare til å ta deg imot. F.v: Runa Nordby 
Amundsen, Mirian Y. Befring, Ståle Fløtten, Lene Victoriz Wainio og Camilla Hundstuen.

Denne datamaskinen benyttes når tann-
klinikken skal frese ut kroner og broer i 
konseptet «Tenner på timen».
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I ti år har fotterapeut 
 Vibeke Klausen i Rehab-
senteret fotterapi tatt seg 
av nesoddingenes viktigste 
undersåtter – føttene.

– Jeg er fotterapeut med fordypning i 
diabetes. Vi fotterapeuter er autorisert 
helsepersonell og er i stand til å takle 
de fleste problemer forbundet med 
føttene. Det kan være feilstilling av føt-
tene som forårsaker smerter, neglpro-
blematikk og andre typer plager som 
hard hud, torner og lignende, forteller 
Klausen.
 Hun har travle dager i behandlings-
rommet i Rehab-bygget, og behandler 
alle typer kunder. Både yngre og eldre, 
kvinner og menn.
 – Folk har blitt flinkere til å ivareta 
kroppen sin. Det gjelder også føtte-
ne. Ikke minst ser vi at menn i øken-
de grad oppsøker fotterapeuter, og de 
fleste lurer på hvorfor de ikke har gjort 
det tidligere, sier hun.
 Også idrettsutøvere kommer til 

klinikken for å få behandling. Trange 
og fuktige fotballstøvler og piggsko 
er på ingen måte det beste for føt-
tene.
 – Jeg anbefaler alle om at de bør 
velge godt fottøy både til arbeid og 
fritid. Stive vernesko kan også bidra 
til fotproblemer. Ikke minst bør unge 
mennesker være bevisst på valget av 
fottøy. Det kan lønne seg i det lange 
løp og redusere faren for plager når 
man blir eldre. Ellers vil jeg anbefale 
alle å gå til autorisert helsepersonell, 
vi følger helsepersonelloven og har de 
nødvendige forsikringene, påpeker Vi-
beke Klausen.
 Vibeke Klausen tar seg av føttene 
dine, og kan også tilby en lang rekke 
produkter som kan bidra til bedre fot-
helse.

Føttene, vårt viktigste transportmiddel
I fem år forsket 
ingeniørene i Instrunor 
AS for å konstruere 
en maskin som var i 
stand til å automatisere 
blodprøveprosedyrene 
for kreftpasienter. Det 
resulterte FlowStainer-
maskinen som ble lansert 
på verdensmarkedet i år.

Det er et stykke nybrottsarbeid de 
tre innehaverne av Instrunor AS 
har gjennomført. Maskinen de har 
konstruert er de alene om, og den 
bidrar til å automatisere prøveta-

king som tidligere ble utført ma-
nuelt. FlowStainer er med på å ef-
fektivisere prøvetakingsprosessen 
i sykehuslaboratoriene, og nyvin-
ningen har blitt tatt imot med åpne 
armer og finnes nå både i England, 
Australia og USA.
 – FlowStainer er et prøveprepa-
rasjonsinstrument som forbereder 
blodprøver i forkant av flowcy-
tometrianalyse. Instrumentet er 
primært utviklet for å håndtere 
patologiprotokoller, inkludert vas-
ketrinn, sentrifuge og flertall anti-
stoff-farging. FlowStainer er også 
veldig egnet for immunologi, kli-
nisk kjemi og kryss over labora-
torier. Instrumentet sparer tid, er 

effektivt og skaper reproduserbare 
resultater, noe som gir mer tid til 
analyse og forskning for bruker-
ne, forteller John-Erik Hassel, som 
driver  Instrunor AS sammen med 
Torstein og Øystein Ljungmann.

Et medisinsk minieventyr

Christian Udnæs i 
 Nesodden Naprapati 
gir pasientene  manuell 
 behandling av  muskel- og 
leddplager, både  kronisk, 
akutt, forebyggende og 
rehabiliterende.
Etter fire års utdanning ved 
Naprapathøgskolan i Stockholm, 
startet Udnæs opp Nesodden 
Naprapati i Rehab-bygget i 2013. 
 – Det første halvåret tok jeg ek-
samen i klassisk svensk massasje. 
Deretter fulgte en rekke eksame-

ner i forskjellige ledd- og muskel-
plager før jeg etter fire år var ferdig 
naprapat, forteller Udnæs.
 Naprapatene benytter en lang 
rekke ulike behandlingsmetoder i 
sitt arbeid. Blant disse finner vi ar-
tikulering som brukes for å øke be-
vegelighet. Ergonomisk rådgivning 
både for fritid og arbeid. Med ma-
nipulasjon normaliserer de beve-
gelighet og funksjonen i ulike ledd. 
De benytter seg også av massasje, 
mobilisering, muskeltøyning og 
triggerpunktbehandling.
 – Vi opererer også med det som 
kalles dry needling, som er en 

smertebehandling med nåler, infor-
merer naprapaten.
 Pasientene som besøker Udnæs 
har en lang rekke forskjellige pla-
ger de ønsker å få bukt med. Mye 
går på nakke og rygg, men også 
skulder og albue.
 – Tennisalbue er vel et fenomen 
mange kjenner til. Jeg jobber også 
en del med idrettsskader. Blant an-
net hadde jeg oppdrag for tennis-
landslaget under Davis cup, og jeg 
har også et oppdrag gående for 
Nesodden Taekwondo-klubb. Det 
begynte med et par utøvere, men 
nå tar jeg hånd om hele klubben, 
forteller Udnæs.
 Naprapati er ikke en så ny pro-
fesjon som mange tror. Den ble 
grunnlagt på starten av 1900-tallet 
av Dr. Oakley Smith. Han var ut-
dannet kiropraktor, men gikk tid-
lig bort fra subluxationensteorien, 
den som handler om at ryggvirvle-
ne hopper ut av ledd. Han utviklet 
et spesifikt system for å behandle, 
samt et system for å kartlegge og 
dokumentere undersøkelsesfunn 
basert på de nye teoriene.
 – Man kan si at naprapati er en 
blanding av fysioterapi og kiro-
praktikk. Vi tar oss av helheten og 
jobber dypt i muskelmassen med 
manipulasjon og rehabilitering. 
Den behandlingen vi gir kan også 
påvirke andre områder enn på de 
muskelgruppene vi tar hånd om. 
Her kan vi nevne spenningshode-
pine, migrene og svimmelhet, in-
formerer Udnæs.

Med hendene som arbeidsredskap

Christian Udnæs benytter også treningsapparater i sin pasientbe-
handling.

På Varden Fysioterapi DA 
står tre velkvalifiserte fysio-
terapeuter klare til å ta hånd 
om deg og dine behov.

– Varden Fysioterapi er et aktivt 
og veletablert fysikalsk institutt som 
har hatt tilhold på Rehabsenteret 
siden etableringen i 1987. Vi er tre 
fysioterapeuter som jobber ved in-
stituttet. To av fysioterapeutene har 
driftsavtale med Nesodden kom-
mune og en fysioterapeut jobber 
50 prosent helprivat, forteller Sigurd 
Nilsen i Varden Fysioterapi.
 Bedriften kan tilby et bredt fysio-
terapitilbud av høy kvalitet. Blant 
annet kan nevnes: idrettsfysiotera-

pi, ortopedisk medisin, medisinsk 
treningsterapi, medisinsk akupunk-
tur, gruppetrening, menisinsk yoga 
og artroseskole (aktiv A). De tilpas-
ser også såler for dem som har pro-
blemer med fotstillingen. Sålene er 
et behandlingskonsept og en ekstra 
utdanning for fysioterapeuter med 
særlig interesse for plager relatert 
til feil fotstilling og problemer dette 
medfører for løp og gange.
 Terapeutene ved Varden Fysiote-
rapi har også et tett samarbeid med 
Energihuset Treningssenter, og til-
byr individuelt tilpassede trenings-
programmer og gruppetrening.
 – Vi sørger alltid for å finne den 
beste løsningen for våre pasienter, 

også de som driver aktiv idrett. Ek-
sempler er korsbåndskade i kneet, 
muskelstrekk og ankelovertråkk, 
eller ulike belastningsskader som 
akillessenebetennelse, hopperkne 
og tennisarm, forteller Nilsen.

Leverer et bredt fysiotilbud

Jorunn Aasterud, Iselin C. Kirkaune og Si-
gurd Nilsen er fysioterapeutene du finner i 
Varden Fysioterapi DA. Foto: Privat

Med rundt regnet 6.000
pasienter er det fullt «trøkk»
på Varden Legesenter 
gjennom hele åpningstiden 
og hver eneste hverdag fra 
8:30-16:00.

En så stor pågang av pasien-
ter krever selvsagt at det er nok 
mannskaper til å ta imot dem som 
søker hjelp. Derfor kan legesente-
ret skilte med fire leger og fire lege-
sekretærer for å holde køen på et 
akseptabelt nivå, og gi pasientene 
den behandlingen de fortjener.

 – Vi startet opp legesenter her 
i 2004, og trives godt på Varden. 
Vi har et hyggelig miljø og fine lo-
kaler. Beliggenheten er ideell. Re-
hab-bygget ligger sentralt plassert 
og det er godt med parkeringsmu-
ligheter, påpeker Asbjørn Grini, en 
av legene ved senteret.

 Legene ved Varden Legesenter 
er spesialister i allmennmedisin og 
alle er tilknyttet fastlegeordningen, 
men en oversikt fra Helse Norge 
viser at kapasiteten er sprengt. 
 Ingen av legene ved senteret har 
ledige plasser for fastlegepasienter 
for øyeblikket.

Legesenter med stor pågang

Leger og sekretærer ved Varden 
Legesenter gjør sitt ytterste for at et 
besøk hos dem skal bli mest mulig 
positivt. F.v: Marte Rønning, Marianne 
Strand, Line Capjon Kjellsby, Line Clark 
Utvik, Anne Eid Svarstad, Asbjørn Grini, 
Cathrine Rosenvold. 
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Disse bedriftene finner du i Rehab-bygget

Unic

Bedriftens navn E-postadresse   Web-adresse Telefon
Energihuset Treningssenter AS post@e-huset.no    www.e-huset.no 66 91 40 40
Frisklivssentralen frisklivssentralen@nesodden.kommune.no         46 92 42 83 - 95 83 59 64 
Nesodden Tverrfaglige Klinikk christian@sylling.cc   www.nesoddentverrfaglige.no 45 87 59 70
Nesodden Naprapati info@nesoddennaprapati.no   www.nesoddennaprapati.no  45 87 59 70 - 91 91 90 94
Rehab Fotterapi vibekekl@online.no   66 91 02 80
Rehab Tannlegeklinikk AS post@rehabtannlegeklinikk.nhn.no   www.rehabtannlegeklinikk.no 66 91 60 20
Varden Legesenter DA  www.fastlegen.no 66 96 54 50
Varden Fysioterapi DA jorunn@vardenfysioterapi.no   www.vardenfysioterapi.no 66 91 34 55
Varden Spesialistsenter AS vardenspesialistsenter@gmail.com   www.varden-spesialistsenter.no 66 96 02 02 
Allergiterapi victoria@allergiterapi.no   www.allergiterapi.no 46 94 55 17

Paviljongen Restaurant paviljongen1453@hotmail.com   www.paviljongenrestaurant.no 66 96 22 23
Normedia AS kjersti@normedia.no   www.normedia.no 90 23 28 37
SIAP Norway AS siap@online.no   www.siap.no 66 91 33 90
Jølstad Byråer AS ski@jolstad.no   www.jolstad.no 66 96 58 50
time:matters logistics stefan.wallenberg@time-matters.com www.time-matters.com 91 91 57 10
Oslo Electro Company AS jmm@oec-as.no   www.oec-as.no 98 22 07 05
Økonomirådgiver’n AS bente@okoraadgivern.no   95 05 04 81
Inger Tuv AS inger@tuv.no   www.tuv.no 66 96 11 70
SailTuv AS sail@tuv.no   www.sailtuv.no 66 96 11 71
Byggmester Grønvold AS benjamin@mesterbedriften.no   www.mesterbedriften.no 90 13 80 81
Instrunor AS tl@instrunor.com   www.instrunor.com 21 07 55 60
Oro Renhold AS post@ororenhold.no   www.ororenhold.no 45 09 90 09 
Mediateam Follo as post@nesoddguiden.no   www.nesoddguiden.no 90 17 47 69
Precis Grafisk AS petter@precis.no   www.precis.no 98 24 25 30
Unic Revisjon AS herman@unicrevisjon.no   www.unicrevisjon.no 22 44 22 99


