Innfartsparkeringer på Nesodden:
Tekst og foto: Grethe Marie Belboe

Mangel på innfartsparkeringer har blitt et problem på Nesodden. Dette ble
tatt opp på ledermøtet i mars 2018, og det ble luftet litt meninger om temaet.
Styret oppfordret til å komme med ideer og forslag til løsninger.

- Nesodden Velforbund

Her er noen av forslagene som kom frem etter en kort
ide-dugnad:
• De som parkerer og skal videre med buss får tilbud om
gratis parkering. Resten må betale parkering.
• Kommunen bør stilles krav til nye utbyggere av større prosjekter om å bidra til bedring av infrastruktur, som parkeringsplasser. Hvordan er praksis rundt dette i dag?
• Grønnere infrastruktur – gang og sykkelstier.
• Kan båten anløpe flere steder langs Nesodden?
• Private parkeringer – leie ut på dagtid? Villaeierne på
Tangen kan være interessert i å leie ut?
• Barnehagene oppretter parkering for «sine» foreldre?
• Slutte å halvere eksisterende parkeringsplasser!
• På kortsiktig basis: Opprette midlertidige parkeringsplasser
der det er mulig?
• Ekspress/shuttlebusser som kjører direkte til større parkeringsplasser i rushtiden.
• Flere parkeringer på vestsiden. Avlaster automatisk de på
østsiden.
• Dele parkering for de som har barnehage-plass?
Har du andre ideer eller forslag, så send dem til oss på e-mail:
kontakt@nesoddenvelfobund.no.

Årsmøtet 2018:

OBS

Styret i Velforbundet ble oppfordret til å ta dette videre med
komunen: Hva er kommunens tanker rundt dette?
Hvordan påvirker dette kommunens ansattes sin arbeidshverdag?
Ledermøtet retter også en sterk oppfordring til kommunen
om å lage en omfattende brukerundersøkelse om dette, for å
kartlegge behovene!

”Innfartsparkeringen” i Skolhemkrysset på Fagerstrand.
Her må rekkefølgen avtales
nøye på forhånd,om man ikke skal bli parkert inn...

HUSK

Årsmøte i Nesodden Velforbund, blir torsdag den 3. mai d.å. kl. 18.30 i Auditoriet på
Tangenten. Invitasjon vil bli sendt ut via e-post.
Vi ønsker tilbakemelding på hvor mange som kommer, så
det er fint om velet svarer på mailen som kommer, og oppgir
hvor mange som kommer, innen torsdag dag 26. april 2018!

På websiden vår; nesoddenvelforbund.no, finner du:
Agenda, Årsberetning for 2017, Årsregnskap for 2017,
Revidert budsjett for 2018 og forslag til budsjett 2019.

I tillegg til våre medlemsvel og æresmedlemmer blir invitasjon sendt til de politiske partiene i kommunen.
Vi håper alle våre medlemmer kan stille med representanter
på møtet.

Etter årsmøtet vil styret gi en orientering om hvordan det går
med «Veilys-saken»!
VEL MØTT!

Valgkomiteen:

Vi nærmer oss årsmøtet og i den anledning ønsker valgkomiteen seg innspill fra
personer som kan tenke seg et styreverv i Nesodden Velforbund.
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Det venter spennende og utfordrende oppgaver i velforbundet, som man ikke minst kan dra nytte av i det lokale velarbeidet.
Du vil samarbeide med andre tillitsvalgte med samme interesse som deg selv. Du vil kunne dra nytte av forbundets kompetanse på en rekke saksområder. Du blir med på å utforme
ditt eget nærmiljø.

Ta kontakt med valgkomiteen hvis du har lyst til å sitte i
styret, eller om du kjenner noen som har lyst.
Per Hopsø tlf. 90986842 eller
Arne Freddy Lendl tlf. 93861151.

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

