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Bo godt
på Fornebu
Mange aktiviteter, hyggelig
bomiljø og perfekt beliggenhet
– velkommen til Fornebu!

SE DE
SISTE BOLIG
PROSJEKTENE

Leder

Smånytt

Aktivt liv
Trening, lek og moro – velkommen til
et aktivt liv på Fornebu! Landskapet inn
byr til turer og en rekke treningsmulig
heter, enten du vil trene på egenhånd eller
sammen med andre. I dette bladet har vi
ramset opp over 20 organiserte sports
aktiviteter for små og store. Alternativt
kan du slappe av i den friske luften og nyte
sjøutsikten. Det er ikke uten grunn at bebo
erne stortrives på Fornebu – bare spør dem
selv! De oppgir kanskje litt ulike grunner,
men ofte er det nærhet til både fjord og by
som trekkes fram, kombinert med Nansen
parken, moderne boliger og et godt bomiljø.
Mange har imidlertid savnet flere butik
ker og spisesteder, men dette er i ferd med
å endre seg. Takket være flere beboere og
tusenvis av nye arbeidsplasser, vokser det
også fram en rekke butikker, restauranter,
kultur- og servicetilbud. Denne utviklingen
har bidratt til å gi et mer komplett tilbud for
beboerne, og bedre skal det bli.
OBOS ser nå fram til å starte utviklingen
av området rundt Nansenparken og ved den
nylig regulerte metrostasjonen. Der ønsker
vi større grad av kvartalsbebyggelse med
handel og servering på gateplan, noe som
er et velkjent grep for å skape gode møte
plasser og mer liv mellom bygningene. En
slik utbygging vil gi rom til flere beboere og
enda større mangfold på Fornebu. Flere folk
vil gi grunnlag for et større tjenestetilbud
– uansett om du vil trene, se på livet eller
gjøre noe helt annet.
Legg gjerne turen innom allerede i dag,
enten fysisk eller på www.fornebulandet.no.
Velkommen!

Baker Leif Arne Fardal
frister med ferskt
bakverk hver dag.

Ny bydelskafé
på Hundsund
Midt blant alle bolighusene på Hundsund har
det begynt å dufte godt av ferske bakervarer.
I august åpnet nemlig Fardal Bakeri og Kafé.

Anders Gregersen
Adm. direktør
OBOS Fornebulandet

Hver natt er baker Leif Arne Fardal på plass
ved bakebordet slik at kundene kan få helt
ferske varer om morgenen. Det hender fak
tisk at enkelte kunder kommer ruslende i
slåbroken for å hente brød til frokosten.
– Jeg hadde lyst til å ta tilbake baker
håndverket. Her tilbyr vi ferske bakervarer
helt uten tilsetningsstoffer. Det som er sjar
men med håndverksbaking er jo at varene
er litt forskjellige fra gang til gang, sier han.
Fardal skal i tillegg åpne kafé og kondi
tori i næringslokalet på torget i Rolfsbukta.

NYTT KAFFESTED
Nå får du skikkelig god kaffe på
Fornebu S.
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www.fornebulandet.no
Merk at illustrasjoner kun
er ment å gi et inntrykk
av ferdig bebyggelse,
og det tas forbehold om
endringer.

Åpningen er en suksess, både for gjester og
ansatte. Like innenfor dørene på Fornebu S tar
Kim Sandström hos Kaffebrenneriet blidt imot
sine kunder.
– Det er en fantastisk god atmosfære her på
senteret. Kundene setter pris på at de får flere
tilbud både på senteret og ellers på Fornebu.
Det er hyggelig å jobbe her, sier han.
Kaffebrenneriet holder åpent fra
kl. 07–20 på hverdager, kl. 09–18 på
lørdager og kl. 10–17 på søndager.

Smånytt
Foto: Jiri Havran

Populært
i Rolfsbukta
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PÅ
FORNEBU
Hva er det beste med
å bo på Fornebu?

I september ble de siste leilighetene ferdigstilt i boligområdet Rolfsbukta.
Alle de 381 boligene er solgt.
Den store etterspørselen etter leilighetene er
god bekreftelse på at prosjektet er vellykket.
– Alt er utsolgt – det er ikke en eneste leilighet igjen, sier prosjektsjef Sigbjørn Fondenes i
OBOS Fornebulandet, som har hatt ansvaret for
Rolfsbukta.
Rolfsbukta er det området på Fornebu som
ligger nærmest fjorden, her bor man omtrent

☼

DERFOR
skal du velge
OBOS
☼
OBOS er Norges
største boligbygger
og har lang erfaring
med gjennomføring
av boligprosjekter.
OBOS er eid av
medlemmene
og jobber for å skaffe
folk gode hjem, samt
bidra til positive
miljøtiltak i medlemmenes boligområder.
OBOS' forvaltningsavdeling sørger for
forsvarlig forvaltning og drift av de
ferdige boligene.
Med OBOS
Nyboliglån kan du
låne inntil
85 prosent av
kjøpesummen til en
av markedets mest
gunstige renter.

på bryggekanten. Salget av leiligheter i Rolfsbukta startet i 2006, og i 2008 flyttet de første
beboerne inn.
– Hele området er nå ferdigstilt med kanaler,
broer og torg. Kanalsystemet med fossefall og
vannspeil er forbundet med Oslofjorden. I tillegg
er det lagt vekt på å bygge flotte gang- og sykkelveier i området, forteller Fondenes.

NYE TRENINGSMULIGHETER
Nå er det endelig bestemt: Sats Elixia flytter inn i sidebygget til Fornebu S.
Treningskjeden har fått lokaler på 1533 kvadratmeter og satser på å få 3000 medlemmer.
Det er ikke satt noen endelig åpningsdato ennå, men Sats Elixia håper at de kan tilby et
komplett treningstilbud til Fornebubeboerne allerede tidlig i 2016.
Fra før har treningskjeden tre sentere i området; i Sandvika, Bekkestua og Asker.
På Fornebu skal det også bli utendørstrening i regi av Sats Elixia.

EMILIA HOLMÅS
– Vi flyttet til Fornebu da
vi fikk barn. Her har vi alt
vi trenger, ikke minst flotte
skoler og barnehager. Jeg
jobber på Aker Brygge og
tar båten dit.

CHRISTIAN
HIORTH
– Alt er fint på Fornebu!
Her har vi natur og grønne
omgivelser, og så er det
veldig barnevennlig.

(Kilde: Budstikka.no)

GRETE BOYE
OLSEN

HISTORISK
GJERDEKUNST

– Her er det landlig og
samtidig veldig bynært.
Det er fem minutter ned
til stranda, og vi har flotte
turområder. Det er stille og
rolig, og med Fornebu S får
vi alt vi trenger her.

Byggegjerdene på Storøya er ikke
som andre gjerder. Her har barn ved
Storøya skole, i samarbeid med en
kunstner, laget 27 collager inspirert
av historien.

I arbeidet med collagene har kunstneren Swan
Dler Qaradaki og elevene ved Storøya skole utforsket både historien om Fridtjof Nansen og tiden da
Oslo Lufthavn lå på Fornebu.
– Vi så på historiske bilder av Fornebu som barna
også brukte i noen av bildene, og vi diskuterte
hvordan de ønsker at Fornebu skal være i dag og i
fremtiden, sier Qaradaki. Han er selv politisk flyktning og har et sterkt forhold til Fridtjof Nansen.
– Nansens arbeid med flyktninger og nansen-

passet, som ble utstedt til papirløse flyktninger
etter første verdenskrig, er et viktig kapittel i norsk
historie, sier han.
Under veiledning fra Qaradaki har elevene
ved Storøya skole funnet sine egne uttrykk ved å
blande tekst, foto og tegninger.
– Etterpå forstørret vi bildene. Det gjør at det
visuelle uttrykket blir enda sterkere. Jeg håper
dette prosjektet har inspirert noen av barna til å
velge kunstfag senere, sier Swan Dler Qaradaki.

ANDERS FØYEN
– Lyset på Fornebu er helt
spesielt. Det er flott å gå
på rulleski her, eller gå tur
med hunden. Og så er
det deilig å kunne gå
til og fra jobb!
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Uten bil

Glad og bilfri

Det er enkelt å leve uten bil på Fornebu. Innenfor
en liten radius finnes både turveier, skoler, barnehager, kjøpesenter, badestrand, buss og båt.

Verken Berit Jørgensen
eller Roger Johansen
trenger bil i hverdagen.

– Man trenger ikke bil når man bor på
Fornebu! Jeg går overalt, og det er så dei
lig å slippe å styre med parkering, fastslår
Berit Jørgensen.
Denne solrike formiddagen har hun og
svigersønnen Roger Johansen tatt turen
til Koksabukta for å bade. Han bruker hel
ler ikke bil på Fornebu.
– Jeg er pensjonist, men tar fremdeles
noen konsulentoppdrag i Oslo. Da sykler
jeg ned til bygga, tar hurtigbåten til Aker
Brygge og T-banen videre. Det hender
også at jeg tar bussen. Man er slett ikke
avhengig av bil for å komme seg til byen,
sier han.
FEM MINUTTER UNNA. Fem minutters
gange fra hjemmet sitt har Roger Johansen
både kjøpesenter, badestrand, fotballbane,
curlingbane, svømmehall og tennisbane.
– Det er utallige turmuligheter her ute,
man kan jo bevege seg rundt på hele For
nebulandet uten å krysse en eneste bilvei!
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Jeg jogger og går ofte på rulleski, og nå har
jeg akkurat vært ute på en lang padletur.
Det er når man er ute på sjøen at man
virkelig ser hvilke perler som finnes på
Fornebu, sier Johansen.
GÅR OVERALT. Småbarnsmamma Monica
Gran har heller ikke noe behov for å bruke
bil på Fornebu.
– Da vi kjøpte boligen vår fulgte det
med parkeringsplass, men der får bilen
stå i fred. Eldstedatteren min, Sara Emi
lie, går i idrettsbarnehagen og vi går til og
fra, sier Gran.
På dagtid treffer hun andre jenter i bar
selpermisjon på kafeene på Fornebu.
– Det er så deilig at man kan gå overalt,
alt man trenger er jo like i nærheten. Hvis
jeg må inn til byen, tar jeg ofte hurtig
båten, det et er et fantastisk tilbud. Bussen
går også veldig ofte, jeg pleier som regel å
ta bussen inn til byen og båten hjem igjen,
sier Monica Gran.

«Det er så
deilig at
man kan
gå overalt,
alt man
trenger
er jo like i
nærheten.»
Monica Gran

Monica Gran bor i nærheten av barne
hagen, og går til og fra hver dag.

Bank og bolig
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AVGANGER
PR. TIME

OMFATTENDE
KOLLEKTIV
TILBUD
Du har 30 muligheter i
timen hvis du skal reise
kollektivt fra Fornebu
om morgenen.
Alle busser som frakter jobbreisende til Fornebu om morgenen,
skal også tilbake – og dette kommer beboerne til gode. Det er ikke
mange kollektivreisende i Norge
som kan velge blant 30 avganger
i timen, og i tillegg er det kort vei
til togstasjonen på Lysaker.
Om morgenen kan de reisende
fra Fornebu velge mellom ti
avganger i timen med 31-bussen
mot Lysaker/Oslo sentrum/
Grorud, seks avganger i timen
med 24-bussen til Lysaker/Storo/
Brynseng, åtte avganger i timen
med 28-bussen til Majorstua/
Helsfyr, to avganger til Rykkinn
med buss 733, to avganger til
Asker med buss 707 eller to
avganger i timen med båt fra
Rolfsbukta til Aker Brygge.

Fikk gunstig lån

OBOS-banken gir ekstra gode betingelser hvis du kjøper en helt ny OBOS-bolig.
Derfor fikk Caroline Thomassen og Mattias Bendixen råd til bolig på Fornebu.
Foreløpig er det bare en byggeplass, men
om to år flytter Caroline og Mattias inn i
sin 75 kvadratmeter store leilighet i Hund
sund tun 7.
– Mine foreldre har lang ansiennitet i
OBOS. De bor på Storøya og eier i tillegg en
leilighet i «Piloten» på Fornebu som vi leier
i dag. Gjennom dem kom vi i kontakt med
OBOS-banken, og fant ut at vi faktisk hadde
mulighet til å kjøpe leilighet i Hundsund,
forteller Caroline.
STORE FORDELER: – Det betyr mye for oss
at vi kjøper leiligheten gjennom OBOS. Vi
betaler fastpris, og slipper å være med på
heftige budrunder. I tillegg betaler vi 10

☼

DETTE ER
OBOS Nyboliglån
☼
2,20 % nominell
rente, uavhengig av
lånebeløp
Lån inntil 85 % av
kjøpesummen
Mellomfinansiering til
samme rente
Lånet gjelder kun for
OBOS-medlemmer. Du
kan melde deg inn via
obos.no/blimedlem

prosent av kjøpesummen ved kontrakts
inngåelsen, så dette er den mest fornuftige
økonomiske investeringen vi kunne gjort,
sier Mattias.
Nesten hver eneste dag er Caroline bortom
byggetomta for å følge med på fremdriften.
– Dette er det siste prosjektet på Hund
sund, og vår siste mulighet til å sikre oss en
leilighet her. Det er et kjempefint sted å bo,
sier hun.
– Vi får garasje og heis, og en stor balkong
med kveldssol. Alt er helt nytt, og det gir en
trygghet. Det er reklamasjonsrett i fem år,
så dette ser vi på som en svært trygg inves
tering for fremtiden, sier Mattias.

BUSS I RUTE
I mars 2014 gjennomførte Ruter
GPS-målinger for 31-bussene.
Disse viser at forsinkelsen i morgenrushet fra Telenor Fornebu
til Nationaltheatret i snitt er i
underkant av to minutter. Den
samme, korte forsinkelsen
gjelder i motsatt retning om
ettermiddagen.
Antall passasjerer er også
målt, og det er god plass på bussen for de som skal inn mot byen
om morgenen. Forsinkelsen fra
Telenor til Lysaker er på åtte
sekunder, ifølge GPS-målingene.
Som beboer kjører du altså i motsatt retning av de som står i kø
for å komme på jobb på Fornebu.
I juni åpnet kollektivfeltet
langs Snarøyveien, fra IT-Fornebu
til Oksenøyveien. Det bidrar til
mindre kø for de som jobber
på Fornebu – eller for beboere
som skal ut fra Fornebu om
ettermiddagen.

SISTE SJANSE
PÅ HUNDSUND
Nå begynner det å bli liv i byggegropa i Hundsund Tun 7. Du bør være rask hvis du vil sikre
deg en av de siste leilighetene i dette familievennlige området.
Hundsund Tun 7 er det siste delfeltet på Hundsund, og etterspørselen etter leilighetene er stor.
– Hvis man ønsker å sikre seg leilighet i
Hundsund, gjelder det å være litt frempå. Vi
har nå solgt over 110 leiligheter av de 152 som
er lagt ut for salg i Hundsund, forteller Vegard
Storaunet, som er prosjektleder for Hundsund
i OBOS Fornebulandet.
Leilighetene i Hundsund varierer i størrelse;
fra effektive toroms, romslige treroms og fireroms som er ende- eller toppleiligheter.
I fjerde kvartal 2017 er det planlagt at de
siste beboerne flytter inn i Hundsund Tun 7.
Ønsker du å se leilighetene? Se oversikt over
ledige boliger på:
▶ fornebulandet.no
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Ut på tur

Elsa Lindseth (med sykkel) og hunden Milo
går tur med Randi Meland. På Fornebu har
de barn, barnebarn og oldebarn.
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Ut på tur
Søstrene Mari Mette og Siri Anne Bernum
trener ofte sammen i Nansenparken.

Turløyper
for alle!
Flatt landskap og utallige gangog sykkelveier, turløyper og bade
muligheter, gjør Fornebu til et eldorado
for spreke joggere og glade turgåere.
Søstrene Mari Mette og Siri Anne bor
begge i Hagebyen med mann og barn,
og de trener sammen så ofte de kan.
– Det er fint å kunne bruke nær
miljøet til å trene i. Vi trenger ikke
gå mange meterne utenfor døra før vi
kan jogge, sykle eller gå på rulleski.
Det er helt ideelle forhold her siden
det er så flatt. Det finnes muligheter
for alle, uansett hvordan formen er,
sier Mari Mette Bernum.
– Vi jogger ofte i Nansenparken, på
Storøya eller i Rolfsbukta. Det som er
så fint er at man kan legge opp ruta
slik at den blir akkurat så lang som
man ønsker. Det finnes mange fine
turløyper her, tilføyer Siri Anne
Halck-Bernum.
TAR MED BARNA. Begge søstrene har
små barn, Siri Anne har Mathilde
på 19 måneder, og Mari Mette har
Sander som er 17 måneder.
Vi tar ofte med barna når vi skal
trene; vi løper med vogn eller sykler
med ungene i barnesete. Vi blir godt
kjent i nærmiljøet på denne måten,
mener Siri Anne.
I Nansenparken bruker søstrene

mulighetene som finnes til trening.
– Vi løper opp trappa, eller vi tre
ner styrke i klatrestativet for barna.
Det er bare fantasien som setter
grenser, sier Mari Mette.
OPPDAGER NYE LØYPER. Elsa Lind
seth (84) og Randi Meland (82) bru
ker også nærmiljøet på Fornebu til å
mosjonere i.
– Det er jo viktig å holde seg i
form, ikke minst i vår alder. Jeg går
tur med hunden Milo omtrent hver
eneste dag, og oppdager stadig nye,
flotte turløyper, forteller Elsa.
Venninnene er opprinnelig fra
Narvik, men ble først kjent med
hverandre etter at de begge flyttet
til Fornebu. Her har de både barn,
barnebarn og oldebarn.
– Her er det fantastisk fint å bo, og
jeg går tur så ofte jeg kan. Jeg liker
meg spesielt godt på Storøya og på
Rolfstangen, sier Randi.
– Vi som er pensjonister har jo god
tid til å nyte naturen. Av og til kan
dørstokkmila være lang, men det
er alltid deilig når jeg først kommer
meg ut.

JUBLER FOR HUNDEPARKEN
Storøya hundepark er blitt et populært møtested for
hundeeiere. Her kan man slippe sine firbeinte venner
løs i vilter lek med andre hunder.
I et inngjerdet område på Storøyodden, ikke langt fra badestranda, løper
Misty og Hanky rundt mens eierne slår
av en prat på benken som er plassert
inne på området.
– Da vi kom hit første gang, var det
rett og slett en åpenbaring. Misty blir
helt gira når hun skjønner at vi er på vei
hit, sier Eli Valheim.
– Spesielt i perioden med båndtvang,
mellom april og august, er det fint å
komme hit og slippe henne løs. Vi bor
i Oslo, men kommer ofte hit. Dette er
den flotteste hundeparken vi kjenner
til, sier Rolf H
 enning Lem.
POPULÆRT STED. Også Ana Moural
bor i Oslo, men har hundeparken på
Fornebu som sin klare favoritt.
– Hanky har det så fint her, og det
er gøy å se at han løper rundt og leker
med andre hunder, sier hun.

Det er satt ut skåler ved benken
som man kan fylle med medbrakt vann
til hudene. Med 2,8 mål boltreplass
kan hundene virkelig få løpt av seg
masse energi.
– Dette er den eneste hundeparken
vi vet om som er inngjerdet, og det er
en stor fordel. Vi treffer alltid andre
hunder her, så det er tydelig at dette er
blitt et populært sted, sier Eli Valheim.
TILBUDET SKAL EVALUERES.
Hundeparken åpnet i april, og etter
fem år skal den evalueres. Da blir det
avgjort om tilbudet blir permanent.
– Vi håper virkelig at hundeparken
blir værende her, det er et superbra
tilbud, sier Rolf Henning Lem.
– Den har jo også en nydelig beliggenhet, vi pleier ofte å rusle ned på
stranda og spise en is etter at Misty har
fått løpt fra seg her, sier Eli Valheim.

REGLER FOR STORØYA
HUNDEPARK
▶ Hunden skal være under oppsikt og skal aldri forlates i parken.
▶ Hundemøkk og annet avfall skal fjernes.
▶  Vis ekstra hensyn dersom du har en tispe med løpetid, eller har
en hund som kan være aggressiv i møte med andre hunder.
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Oppdag hele Fornebu!
KARTFORKLARING
1

Radisson Blu Park Hotel

2

Engineerium, Wayne’s Coffee og
Quality Hotel Expo

3

Visningssenter for Fornebulandet
Widerøeveien 5 (i Biliabygget, 3. etg.)

4

Telenor Arena

5

Telenorstranda

6

Sykkel- og gangstier

7

Sjøflyhavna Kro

8

Child Planet Atlantis og Scandic
Hotel Fornebu

9

Båtforbindelse til Aker Brygge

10

Rolfstangen

11

Fornebu Indoor Golf Center

12

Snarøya Sportsklubb

13

Hundsund grendesenter (med
ungdomsskole, barnehage,
svømmehall, idrettshall, kantine)

14

The Local Fornebu i Fornebuporten

15

Sommerfugldammen

16

Fornebu S kjøpesenter

17

Storøya grendesenter
(med barneskole, barnehage og familiesenter)

18

Naturreservat

19

Storøya sykkelsti

20

Storøyodden

21

Kiosk, WC, sandvolleyball,
grillplasser

22

Landingsstripen Fornebu flyplass

23

Hundepark

24

Lilløyplassen naturhus

25

Festplassen i Nansenparken

26

Odonata kafé og galleri

27

Flytårnet og gamle Fornebu
Kultursenter

28

Planlagt trasé for
Fornebubanen

29

Snarøya kirke

30

Fardal Bakeri og Kafé

SPISESTEDER
Fardal Bakeri og Kafé. Hundsund har
fått sin egen nabolagskafé! Det er sitteplasser inne og ute hvor du kan nye
kaffe, kaker og fersk bakst.
Lilleruts vei 10C, tlf. 932 55 698
▶ www.fardal.as
Kaffebrenneriet. Kaffebrenneriet har
åpnet på Fornebu. Her kan du velge mellom 20 typer løsvektkaffe, nyte din kaffefavoritt sammen med herlig bakst og
sjokolade fra eget bakeri.
Fornebu S, Snarøyveien 55,
tlf. 952 62 690
▶ kaffebrenneriet.no/butikker/
butikk/fornebu-s
Godt Brød. Godt Brød benytter råvarer
som kommer fra Glade Griser på Grøstad
gård, egg fra høner som går fritt i naturen og mel fra åker som ikke er sprøytet.
Fornebu S, Snarøyveien 55,
tlf. 975 53 794
▶ Fornebu-s.no/butikker/
godt-brod
Sjøflyhavna Kro. I mer enn 60 år har det
vært kafédrift i lokalene til Sjøflyhavna
Kro. Bygget er nå fredet og rehabilitert
med et maritimt uttrykk, og serverer
smakfulle retter som salater, blåskjell,
burgere og pizza. Martin Linges vei 57, tlf.
95 49 49 16
▶ www.sjoflyhavna.no
Jonathan Sushi & Asian Dining Menyen
består av sushi og mat fra Malaysia,
Thailand og Kina.
Fornebu S, Snarøyveien 55,
tlf. 40 00 18 33
▶ www.jonathansushi.no/
fornebusenter
Scandic Fornebu restaurant.Restauranten ligger i hotellets første etasje og har
store vinduer ut mot fjorden. Menyen er
basert på klassiske smaker og tradisjonelle retter, servert på en kreativ måte.
Martin Linges vei 2, tlf. 21 05 70 00
▶ www.scandichotels.no/Hotels/
Norge/Oslo/Fornebu
Globetrotter Restaurant. Radisson Blu
Park Hotels restaurant er et behagelig
alternativ på Fornebu. Menyen er laget på
et kjøkken kjent for sine gode europeiskinspirerte retter.
Radisson Blu Park Hotel Oslo,
Fornebuveien 80, tlf. 67 82 30 00
▶ www.radissonblu.no/
parkhotel-oslo/
restauranter-og-barer

Odonata. Holder til i unike funkislokaler
ved det gamle kontrolltårnet på Fornebu
flyplass. En del av interiøret er bevart fra
tiden da lokalene fungerte som restaurant
for flyplassen. På menyen fins blant annet
salater, sandwicher, burgere, frokost,
pizza og søndagsmiddag til voksne og
barn.
Forneburingen 1, tlf. 63 00 03 08
▶ www.odonata.no

SHOPPING

The Local Fornebu. Ligger i Fornebuporten og er en levende møteplass bestående av tre konsepter: The Local Oven
hvor du får deilig kaffe, sunn frokost
eller steinovnsbakt pizza, The Local Bar
med en spennende drikkemeny og eget
spillerom, samt The Local Kitchen, en á
la carte-restaurant med fisk, skalldyr og
kjøtt på menyen.
Oksnøyveien 10, tlf. 91 31 10 15
▶ www.thelocalfornebu.no

▶ Gusto er en stilfull kaffebar med nyde-

HELSE OG LIVSSTIL
Helse-Fornebu tilbyr kiropraktikk, akupunktur, homeopati, trykkbølgebehandling og massasje.
Rolfsbuktveien 17, tlf. 67 10 51 61

Mange spennende butikker har åpnet
på Fornebu S, og her er et lite utvalg:

▶ Alpaca Society er et norsk merke som
tilbyr strikkede klær laget av alpakkaull.

▶ Bogner er et eksklusivt sportsmerke
som nå satser i Norge.
Her finnes blant annet ski-,
afterski- og sporty fritidsklær.

lig kaffe og ekstremt god iskrem. Her
får du også kjøpt både kjøkkenutstyr og
matvarer som sennep og kaffe.

▶ Guttelus tilbyr et bredt utvalg
av barneklær, inkludert mange
økologiske klesmerker.

▶ Hunter hund & katt er en

dyrebutikk med et bredt utvalg
av kvalitetsprodukter.

▶ Nicoline Home er en

inspirerende interiørbutikk.

▶ Holzweiler er en motebutikk

med mange spennende merker.

Ciseaux Fornebu tilbyr frisører og stylister. De holder til i lokalene til den gamle
Narvesen-kiosken på Fornebu.
Martin Linges vei 14, tlf. 67 59 15 00

HOLTEKILEN

Hippocrates Helse tilbyr et konsept for
livsstilsendring, med blant annet raw
food-kurs og infrarødt spa.
Martin Linges vei 25, tlf. 93 08 16 63
▶ www.hippocrates.no
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OKSNØEN

Medisinsk Senter Fornebu har et tverrfaglig tilbud med spesialister
i allmennmedisin, fysioterapi, p
 sykologi
og akupunktur.
Martin Linges vei 17, tlf. 67 59 06 36
▶ www.medisinsksenter
fornebu.no
Klinikk for alle avdeling Fornebu har
fysioterapeuter og kiropraktorer. Holder
til på Fornebu S.
Snarøyveien 55, tlf. 02325
▶ www.klinikkforalle.no
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NaprapatGruppen avdeling Fornebu
behandler ledd- og m
 uskelplager.
Rolvsbuktveien 17, Tlf. 67 11 00 88
▶ www.naprapatgruppen.no

STORØYODDEN
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Shopping

Mer mat og shopping
Det åpner stadig nye kafeer, restauranter, butikker
og servicetilbud på Fornebu. Samtidig bor du rett ved store
friluftsområder.

Kafeen The Local Oven er ett av tilbudene
i nyåpnede Fornebuporten. Her finnes også
à la carte-restauranten The Local Kitchen
og The Local Bar.
Rundt et av bordene i kafeen har en ven
ninnegjeng i barselpermisjon tatt plass.
– Jeg er imponert, det er kjempefint her!
Dette er et sted vi kommer til å besøke ofte,
sier Anette Aarsnes, som har med seg søn
nen Filip på to år. Han koser seg med brød
og blåbærsyltetøy mens han titter i en bok.
– Det er flott at de legger til rette for at
også barn skal trives. Her er det både barne
bøker og tegnesaker tilgjengelig, sier Nina
Søiland, som har med seg sønnen.
Nicolai på tre måneder.
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– Det er så deilig at vi får litt flere steder
å velge i på Fornebu. Det er helt fantastisk
med alle de nye kafeene og restaurantene
som dukker opp her ute.
MANGE NYE RESTAURANTER. Stadig flere
beboere – og mange arbeidsplasser gir
grunnlag for at nye butikker og restauran
ter etablerer seg på Fornebu. I solveggen
utenfor Jonathan Sushi sitter en gjeng
glade kolleger fra IT-selskapet EVRY og
venter på lunsjen sin.
– Nå har vi fått enda flere spisesteder å
velge mellom her på Fornebu. Det er bra å
kunne prøve noe annet enn kantina av og
til, sier Tone Lauritzen.

«Det er
flott at de
legger til
rette for
at også
barn skal
trives»
Nina Søiland

SATSER PÅ GRÜNDERE. Kjøpesenteret For
nebu S har en klar miljøprofil, noe flere av
gründerne som har etablert seg her setter
pris på.
– Det var en av årsakene til at jeg ønsket å
åpne butikk her. Dette er et litt annerledes
senter enn mange andre, og vi har funnet
oss godt til rette, forteller Vibeke Stølen
Andrup i Alpaca Society.
Amrit de Leon har tatt turen fra Østensjø
i Oslo for å besøke butikken.
– Dette er den eneste Alpaca Societybutikken, og jeg er begeistret for klærne.
Fornebu S er et veldig hyggelig og oversikt
lig senter, sier hun.
Andelen gründere er høyere på Fornebu S

Bolig
The Local Oven er et perfekt samlings
sted for venninner i barselpermisjon.

Lyst og luftig
I september var det salgsstart for 30 leiligheter i Lerketunet
på Storøya. Boligene har en idyllisk beliggenhet, bare noen
meter fra Storøyodden badeplass.
De 30 leilighetene er fordelt på tre moderne og innholdsrike parkvillaer med teglfasade.
– Dette er familieleiligheter i ulike størrelser, fra
treroms mellom 69 og 101 kvadratmeter, og fireroms
mellom 94 og 117 kvadratmeter. Alle har praktiske planløsninger med god arealutnyttelse, forteller Tor Evert
Lindeland, som er prosjektleder for Lerketunet i OBOS
Fornebulandet.
Storøya har blitt et populært og ettertraktet område
å bosette seg i, både for barnefamilier og seniorer.
– Det er lyst og luftig på Storøya, og kort vei til ulike
rekreasjonsområder, sier Lindeland.
Rett utenfor døra til leilighetene i Lerketunet ligger
friarealer, turstier, naturreservater og badeplass.
Ved siden av Lerketunet kommer Vipetunet med 34
leiligheter. Dette får salgsstart i november.

enn i mange andre kjøpesentre.
– Jeg er takknemlig for at de tør å satse
på oss gründere. Vi stortrives her, sier
Vibeke Østraat Mortensen, som sammen
med Benedicte Paulsen driver Rått & Flott,
hvor de selger barneklær.
– Jeg er egentlig advokat og Vibeke økonom,
men vi hadde lyst til å starte for oss selv
og jobbe nærmere hjemmet, sier Paulsen.

Foto: Scanpix

Se restaurant- og butikkguiden på
midtsidene.

SKULPTURENE KOMMER
Før jul åpner første del av Magne Furuholmens monumentale skulpturpark utenfor Akers nye hovedkontor på Fornebu. I juni neste år blir det offisiell åpning av hele området.
– Dette blir en av Nordens største skulpturparker. Vi
ønsker at Fornebuporten skal være et lite nærsentrum i
området som er tilgjengelig for publikum. Magne Furuholmens skulpturer vil være med på å trekke folk hit, sier daglig
leder Torstein Storækre i Fornebuporten.
Fornebuporten har allerede rukket å bli et landemerke på
Fornebu.
– Vi ønsker å invitere folk til å bruke området, og Furuholmens kunst blir et mykere element, noe organisk som
varmer området litt. Vi håper at skulpturparken vil være et
positivt og hyggelig innslag for alle menneskene som ferdes
her, sier Storækre.
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Aktiv livsstil

Trening i parken
Hver mandag samles en gjeng damer til mammatrening på
Festplassen i Nansenparken. Mens de håpefulle tar en formiddagslur,
tar mødrene deres en real treningsøkt.

– Bakgrunnen for at jeg startet med disse
mammatreningene er at jeg alltid har hatt
lyst til å arrangere utendørstrening på
dagtid, sier initiativtaker Helene Høimyr.
Hun har solid kompetanse innen trening
og ernæring, med mastergrad i molekylær
biologi og fysiologi, og erfaring som blant
annet personlig trener og kostholdsveileder.
Mammatreningen, eller Baby Bootcamp
som det også kalles, er basert på at alle skal
kunne delta, uansett hva slags form de er i.
– Vi benytter oss av trapper, benker og lig
nende som finnes i området. Øvelsene er vari
erte, og jeg tar hensyn til at mange nylig har
født. Jeg har fått et bedre innblikk i hvordan
kroppen fungerer etter at jeg selv ble mamma
til Leo for sju måneder siden, sier hun.
PAPPA ER OGSÅ VELKOMMEN. Barna sover
søtt i vognene sine mens mammaene tre
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ner. Hvis noen våkner, kan mødrene bare
ta med vogna rundt på de ulike postene, så
vugges de fleste raskt i søvn igjen. En liten
krabat som slett ikke er interessert i å sove
mer blir løftet ut av vogna og ser storøyd på
mammaen sin som trener, trygt plassert
på Helenes arm.
– Det er gøy at så mange møter opp på
disse treningene. Vi har hatt noen pappaer
her også, de er selvsagt hjertelig velkomne,
sier Høimyr.
En av dem som møter opp hver mandag
er Christine Amland, med datteren Anna
på fem måneder.
– Jeg har vært med hver eneste mandag
siden seks uker etter fødselen, forteller hun.
PASSER FOR ALLE. Det at treningen foregår
i Nansenparken, i trilleavstand for de fleste
som bor på Fornebu, er et stort pluss.

Helene Høimyr ønsker både mammaer
og pappaer velkommen på trening.

Aktiv livsstil

Padleparadiset

Fornebu er alle kajakkpadleres våte drøm. På Oksenøya Marina kan du
enten leie kajakk eller oppbevare din egen kajakk på kajakkhotell.
– Det er veldig tidseffektivt, bare å gå ut
døra og trille bort hit. Dessuten er det deilig
å trene ute. Dette var en fin måte å komme
i form igjen etter fødselen, sier Amland.
Helene Høimyr tilbyr også trening i sam
arbeid med Fornebu S.
Helene Høimyr tilbyr også trening i sam
arbeid med Fornebu S.
– Det foregår annenhver torsdag, det er
bare å møte opp på torget foran senteret,
sier hun.

Vil du være med på trening?

For mer informasjon om treningstider,
se Helene Høimyrs blogg på
kunnskapsriktrening.blogg.no

– Det er helt genialt å oppbevare kajakken her,
det gjør det utrolig lettvint når jeg skal ut for å
padle. Jeg er her ofte, både før og etter jobb, og
sparer mye tid på at jeg slipper å frakte kajakken
til og fra, sier Johnny Rindahl.
GODT MILJØ. Oksenøya Marina er et fantastisk
utgangspunkt for å padle både kajakk og stand
up-padling.
– Det er et godt miljø blant padlerne her ute,
og det er alltid hyggelig å slå av en prat med
andre som har den samme interessen. Når
været er fint, er det ingenting som er bedre enn
å ta en padletur. Nærheten til sjøen og naturen
rundt, stillheten og roen man opplever er helt
spesiell. I tillegg er det god trening! sier Rin
dahl, som bruker padlingen om sommeren som
et supplement til skigåing om vinteren.

FRIHETSFØLELSE. Astrid Güldenstern begynte
å padle kajakk i sommer, og er allerede hekta.
– Jeg er jo helt nybegynner, men synes det er
veldig greit å ha kajakken min på kajakkhotel
let. Det er så praktisk at man har tilgang til dusj
etterpå, sier hun.
– Jeg har ikke vokst opp ved havet selv, og opp
lever en helt egen frihetsfølelse når jeg er ute
og padler. Det å være på vannet og padle rolig
utover er en fantastisk følelse, legger hun til.

«Det er et godt miljø blant
padlerne her ute.»
Johnny Rindahl
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Aktiviteter for store og små

Skiglede for de minste
På Fornebu kan du gå på ski til lands og til vanns. De minste kan delta
på det årlige skirennet som arrangeres av Lions Club.

Barneskirennet i begynnelsen av
februar har allerede rukket å eta
blere seg som en fast tradisjon for
mange familier på Fornebu.
– Vi har holdt på i fem år nå, og
for hvert år kommer det flere men
nesker, forteller prosjektleder for
skirennet, Trond Adland i Lions
Club Snarøya-Fornebu.
Klubben er allerede til stede i nær
miljøet når det er tid for å skifte dekk
høst og vår, i tillegg til å arrangere
midtsommerfeiring på St. Hans
aften. Skirennet er en vinteraktivi
tet som engasjerer mange.

14

VINTERGLEDE. Om lag 800 mennes
ker tok turen til Storøya i februar, og
150 barn stilte til start.
– Løypa er 500 meter lang, og de
som vil kan gå to runder, forteller
Adland.
Alle som deltar i skirennet får
utdelt gullmedalje og flotte premier
når de kommer i mål. Og i kiosken
og ved grillen er det livlig aktivitet,
folk stimler sammen for å kjøpe
hamburgere, pølser og kaker.
– Det er så flott her ute på Stor
øya, også om vinteren, sier Trond
Adland.

Pappa Espen Stokkeland
Kofoed og mamma
Alexandra Stokkeland
Kofoed utgjør støtte
apparatet til Saga
Stokkeland Kofoed (2).

Aktiviteter for store og små

Aktivitetsguide
GEOCACHING

Geocaching er en form for
orientering, men med bruk
av GPS istedenfor kart og
kompass. Målet er å finne
skjulte poster, såkalte
cacher, som kan ligge hvor
som helst. På Fornebulandet finnes en rekke cacher
som kan gi mange fine
opplevelser for hele familien. Last ned app-en «geocaching» og trykk på «Finn
geocacher i nærheten».
Fornebulandet er spesielt
kjent for sine mange såkalte
«multi-cacher». Her vil man
i det man finner den første
cacheen finne en ledetråd
til neste cache, som igjen
kan lede videre.
▶fbuvel.no

MAMMATRENING
Hver mandag mellom
klokka 10.30 og 11.15
inviterer Helene Høimyr
til utendørs trening i
Nansenparken. Treningen
passer for alle, men er
først og fremst lagt opp
for mammaer og pappaer
med barnevogn. Oppmøte
på Festplassen.
▶kunnskapsriktrening.blogg.no

FOTBALL

Snarøya Sportsklubb har
fotballag for gutter i alle
aldre, samt noen jentelag. I
tillegg er det et godt sportslig opplegg gjennom fotballfritidsordningen Telenor
Xtra, med flere ukentlige
treninger etter skoletid. Her
er også oldboystreninger.
▶snaroen.no

BANDY
Pernille Olea Tjønneland (6)
syntes hoppbakken var en
morsom opplevelse.

På kunstisbanen ved
Snarøya Sportsklubb
arrangeres bandytreninger
for både gutter
jenter, i tillegg til oldboystreninger. Utenom
sesongen arrangeres
innebandytrening.
▶snaroen.no

TURN

Snarøya Gym og Turn
tilbyr barnegym for
de minste på Snarøya
skole, og turn og rytmisk
sportsgymnastikk for
barn og ungdom i Storøya
Idrettshall.
▶snaroyagymogturn.no

DANS OG BALLETT
Viktor Trutt Ballettskole
holder til ved det gamle
Flytårnet på Fornebu, og
arrangerer blant annet
kurs i ballett, jazzdans,
hiphop og streetdance for
barn, ungdom og voksne.
▶trutt.no

SVØMMING

På Hundsund Bad kan
man delta på svømmekurs
og konkurransesvømming. Her arrangeres
også Vannglede, et skolefritidstilbud for barn fra
Snarøya og Storøya skole.
▶hundsundbad.no
▶barumsvommerne.no

VANNAEROBIC

På Hundsund Bad arrangeres også trening i
vannaerobic for voksne.
Kursene går både på dagog kveldstid, og her trener
man kondisjon og styrke i
vannet til musikk.
▶hundsundbad.no

TENNIS

Snarøya tennisklubb
holder til like ved boligområdet Hundsund. Her
arrangeres tennisskole for
barn, juniortrening og tenniskurs for voksne, i tillegg
ulike arrangementer og
turneringer. Har også
sommerleir i skoleferien.
▶snaroyatennis.no

BORDTENNIS

Fornebu Bordtennisklubb
tilbyr bordtennisskole
og konkurransetrening for barn, unge og
voksne i underetasjen
på Storøya Grendesenter. Hallen holder
internasjonal standard,
og huser det nasjonale
bordtennissenteret.
▶fornebubtk.com
Frister det med strand
volleyball? Bli med og spill!

CURLING

Snarøya har lang curlinghistorie og noen av
landets dyktigste spillere.
Curlinghallen ligger like
ved Snarøya Sportsklubb,
og har is året rundt, bortsett fra i juli. Her kan man
leie baner til ulike arrangementer for store og små,
med gode instruktører.
▶curl.no

SEILING

Bærum seilforening har et
av sine anlegg i Bruksveien
på Snarøya, og arrangerer
kurs og opplæring i en
rekke klasser og båttyper
for alle aldre og nivåer.
▶bseil.no

BRETTSEILING

I sommerhalvåret arrangerer Lysakerfjorden brettseilerklubb kurs for barn
i ulike aldre, i tillegg til
egne dame- og herrekurs
for voksne. De minste
starter med kurs i stand up
padling.
▶lysakerfjorden.no

STAND UP
PADLING

Sup.no holder til på
Oksenøya på Fornebu, og
arranger kurs i stand up
padling (SUP) for barn og
voksne på alle nivåer. Her
kan man også prøve yoga
på SUP-brett.
▶sup.no

SJØSPEIDER

Sjøspeidergruppen til
Snarøen Sjø tilbyr en
rekke aktiviteter og turer
både i skogen og på sjøen
for barn fra 4. klasse og
oppover.
▶snaroen.sjo.speidergruppe.org

YOGA

Yogainstruktør Inger-Marie
Schumann holder kurs i
Ashtanga yoga for private
og bedrifter, og har faste
yogatimer på Snarøya
skole to kvelder i uken.
Utendørsyoga ved fint vær.
▶myyoga.no

GOLF

Fornebu Indoor Golf senter
ligger like ovenfor Fornebu
S, og har seks fullswingsimulatorer hvor opptil fire
personer kan spille sammen. I tillegg arrangeres
teknikkurs.
▶teknikkurs.
figc.no

LEKEPARK

I lekeparken Child Planet
Atlantis kan barna leke i den
villeste jungel eller ferdes
i undersjøiske omgivelser.
Lekeparken holder til i
kjelleren på Scandic Hotel
Fornebu, og har både pedagoger og personlige trenere
ansatt. Her arrangeres korttids barnepass, sangstunder
og andre aktivitetstilbud.
▶childplanet.no/
atlantis

CRICKET

Fornebu Cricket Club
arrangerer kamper og turneringer. Klubben har sine
egen facebook-gruppe.

DYKKING

Oslofjorden Dykkerklubb
holder til i Rolfsbukta og
arrangerer dykking hver
onsdag, workshops, kurs
og sosiale arrangementer.
▶ofds.no

MUSIKAL OG
SANG

Art Snarøya arrangerer
kurs i musikal, sang &
dans og popdans/hiphop
for barn og unge. Alle
kursene holdes på Hundsund ungdomsskole.
▶ artmusikalskole.no

KORPS

Snarøya skoles musikkorps
er et felles korps for elever
på Storøya og Snarøya
barneskole. I dag er det
nærmere 90 medlemmer i
alderen 8–18 år.
▶snaroyaskoles
musikkorps.com
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voice.as

Eksklusivt på Storøya.
Leiligheter i første rekke.
Lomvi tun 1 og Hegretunet grenser til det fantastiske friområdet på Storøya,
med badeplass og vakre naturomgivelser som nærmeste nabo.
Leilighetene har oppgradert standard.
Ta kontakt for en presentasjon på visningssenteret på Fornebu.
Priser fra 7.900.000,Overlevering 2017

SaLg ved:

Karianne Prytz, mob: 41 43 89 31, mail: kpr@obos.no / Tomine duller, mob: 92 63 01 13, mail: tdu@obos.no
Heidi Biørn Meaas, mob: 93 89 57 30, mail: hbm@obos.no

www.fornebulandet.no

