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STYRET I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2017-2018:

Fagerstrand Vel - 100 år!
Vi gratulerer Fagerstrand vel med 100-års-jubileum!

Bildet er hentet fra www.fagerstrandvel.no

Nesodden Velforbund avholt årets første ledermøte 
på Tangenten og saker som ble tatt opp var:
• Veilys
• Innfartsparkering
• Strandryddeuke
• Eventuelt
15 velforeninger/veilag var til stede på møtet. Du 
kan lese mer om temaene fra ledermøtet i denne 
velavisen.

Lars Dalen fra Marinreperatørene informerer
om strandryddeuken og forteller

om søppelsekkene  fra Kystlotteriet.

Veilys:
Ikke så mye å si om denne saken, da den står litt 
stille. Ordfører var på møte hos oss i fjor. Vi er 
enige om at det er uenigheter om eierskap. Ordfø-
rer og rådmann har blitt skiftet ut. Vi har hatt møte 
med de nye i januar 2018 – presenterte vårt syn; 
dvs. kommunen eier alt veilys. Står i overdragelses-
kontrakten fra e-verket. Vi skal ha et nytt møte rett 
etter påske.
Veilys tas opp som en egen sak etter årsmøtet i år, 
som avholdes i Auditoriet på Tangenten på tors-
dag den 3. mai kl. 19.15-21.15.
Kommunen har lagt inn et visst beløp i budsjettet 
som skal benyttes til vedlikehold av lys på private 

veier i 2018, ihht. avtale med NVF. Standarden er 
dårlig! NVF vil stå på kravet om at hvis ansvaret 
skal over til veilagene, så skal det overdras i en så 
god stand at det går an å leve med det.
Stolpene er et eget kapittel, disse eies med noen 
unntak av e-verket. 
Nye Elektropartner bytter pærer men ikke i defekte 
armaturer. Når det nå settes opp nye stolper så er 
det et krav om at de setter opp nye armaturer til-
passet LED.

Så fort vi vet noe mere om denne saken, så sender 
vi ut info pr e-mail.
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Ledermøtet i Nesodden 
Velforbund den 22.3.2018:


