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STYRET I
NESODDEN
VELFORBUND
2016-2017:
LEDER:
Trond Erik Bergersen
Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no
Hellvik Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no
tlf. 93487753
Solbakken Vel
Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com
tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095
Hellvikskog vel
Harald Opsand
hopsand@online.no
tlf. 98679818
Blylaget vel
Torunn Stangeland
ts007@online.no
Tlf: 92200231
Bomansvik Vel
SEKRETÆRIAT:
Nesodden Velforbund
Postboks 119
1457 FAGERSTRAND
kontakt@
nesoddenvelforbund.no
www.nesoddenvelforbund.no

Nesodden
Velforbund
80 år!

Få med deg denne re-utgivelsen av velavisen!
Du finner oss også som nettavis på fellesveletsavis.no
Nesodden Velforbund ønsker å blåse liv i
Fellesvelets Avis på papir igjen. Responsen på nettavisen var litt laber, og vi
opplevde at vi mistet litt kontakten med
våre medlems-vel.
Utfordringene med en papiravis er ofte
kostnader og vi har derfor inngått en
avtale om å gjøre dette som en del av
Foreningsnytt med noen korte innlegg
fra oss i styret, eller andre som har noe
på hjertet. Vi håper at medlemmer og beboere på Nesodden setter pris på dette.
Artiklene her vil også ligge på nettavisen
vår og på Facebook.
Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og
kommenter dersom du har synspunkter!

Leder i Nesodden Velforbund,
Trond Erik Bergersen
Foto: Mathilde Nicoline Bergersen

Ledermøter i Nesodden Velforbund:
Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker
å være mere synlige. I dag er det to arenaer for dette; årsmøtet i Nesodden Velforbund og velforbundets
deltagelse på de enkelte vels styremøter.
NVF opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker.
Hvordan skal vi vite hvor aktuell saken er for velene våre?
Hva om vi brukte tid sammen på å finne fellestrekkene?
Vi ser for oss at alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF) kan møte et par ganger i året
for å snakke sammen om hva man er fornøyd med, hva av saker som aktivt må jobbes med og hva som
kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle hverandres erfaringer via vårt felles samlingspunkt
(NVF) til dialog, arbeid og for å styrke det positive samarbeidet oss imellom. Med et tettere samarbeid
mellom velene og Nesodden Velforbund vil det også resultere i at vi kan stå sterkere sammen i
kommunikasjonen med kommunen.
Vi i styret kaller derfor inn til et møte med alle ledere for velene på Nesodden,

onsdag 19. oktober kl. 18.15 – 20.15 på Tangenten.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Har du noe å bidra med, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

