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Nærsnes vel ønsker å utvide og inkludere hele lokalsamfunnet 

 

Tittelen stod i et innlegg i Røyken og Hurum Avis (RHA) høsten 2016. Vi ønsker at alle som bor på dette 

flotte, fantastiske stedet skal stå sammen om å bestemme hva som skal skje her på Nærsnes 

fremover.  

Vi ønsker at nye og gamle Nærsnesboere blir med og støtter opp om ett felles Nærsnes vel. Med flest 

mulig av oss samlet i ett vel, vil vi stå bedre rustet til å ivareta den videre utviklingen på stedet. 

I tillegg til Nærsnes vel er, og vil det være, behov for flere store og mindre veilag.  

Vi har så mye å ta vare på, og det er svært mange muligheter vi sammen kan klare å bli enige om å 

videreutvikle, til beste for oss på Nærsnes og våre besøkende. Vi har en historie å ta vare på, vi har 

egen kystsone og Kyststien, som mange er opptatte av å ta vare på. Ellefen og Propsen er eksempler 

på våre flotte bade- og friluftsområder. Vi har en meget flott utmark sør, vest og nord for Nærsnes og 

vi har sjøen rett utenfor oss, i nord, øst og sør for oss. Nærsnesbukta har et yrende maritimt liv for 

store og små. Kystkulturen holdes i hevd sommer, som vinter. 

Styret i Nærsnes vel ser for seg mange muligheter for å gå sammen om tiltak som kan gjøre Nærsnes 

til et enda bedre sted å bo i fremtiden.  

Vi ønsker, som sagt, alle hjertelig velkommen til å melde seg inn i Nærsnes vel, og til å være med og 

bidra til et trivelig Nærsnes vi alle kan ha glede av. 

Velkommen med på laget! 

Eirik Davidsen 

Styreleder 

Nærsnes vel 

 

http://www.nærsnes.no/
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Hva gjør Nærsnes vel? 

 

 

 Sørger for vedlikehold på Ellefstranda, inkludert etterfylling av sand. 

 

 Arrangerer julegrantenning, inkludert julenisse og godteposer til barna. 

 

 Arrangere dugnad på våren, setter ut containere. 

 

 Setter ut Nærsnes vel benker. 

 

 Bygget busskur. 

 

 Støtter Grendehuset med økonomi og arbeidskraft. 

 

 Nærmiljøtiltak – kan støtte med arbeid og økonomi. 

 

 Høringsinstans opp mot formannskapet i Røyken kommune. 

  

http://www.nærsnes.no/
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Kontaktinformasjon for Nærsnes 

 
 

1. Joker Nærsnes   www.joker.no   31 28 12 58 
2. Damene på Nærsnes  - frisør & gaveartikler     48 14 19 36 
3. Ramton camping  www.ramton.no    31 28 22 49 
4. Ramton brygge   www.ramton.no    31 28 22 49 
5. Nærsnes Kystbarnehage www.kystbarnehagen.no  31 28 05 60 
6. Grendehuset   www.naersnesgrendehus.no 
6. Nærsnes barnehage  www.naersnes-barnehage.no  31 28 55 67 
6. Nærsnes sangkor    www.kor.no 
6. Nærsvill singers   www.kor.no 
7. Nærsnes skole, 1-7 trinn  www.royken.kommune.no  31 29 35 40 
7. Nærsnes skole, SFO   www.royken.kommune.no  31 29 35 40   
7. Røyken Teakwon-Do Klubb www.royken.ntkd.no  92 41 04 50 
7. Cantare barnekor  www.facebook.com  
8. Nærsnes & Åros Idrettsforening (NÅIF), www.nåif.no 
9. Nærsnes kirke   www.royken.kirken.no  
10. Betel Nærsnes     www.facebook.com/betel nærsnes 
11. Strandheim leirsted  www.kfuk-kfum.no  94 98 77 07 
12. Nærsnes kystlag   www.naersneskystlag.no  95 91 01 25 
12.Promhamn Slipp A/S   www.promhamn.no  31 28 1614 

13.Nærsnes båtforening  www.havneweb.no/nbatf/ 

14. Røyken båtforening –  

       Graffstranda   www.graffstranda.no 

15.Amundsen båtslipp        31 28 16 03 

16.Røyken seilforening  www.rsf.no 
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Nærsnes vel – for felles goder 

Ellefen – skjellsand og vedlikehold Julegrantenning og godteposer til barna 

Grendehuset – fest og møtelokale reddet fra forfall 

Gammelt og nytt busskur 

Benker og dugnad på fellesområder 

http://www.nærsnes.no/
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