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LEDER:
Trond Erik Bergersen  

Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no

Hellvik Vel

NESTLEDER:
Knut Næsje

knnaesje@online.no
Tlf.  90153369

Ursvik Vel

STYREMEDLEMMER:
Søgnhild Østvold

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 

 
Hanne Ree-Lindstad 

Hanne.Ree-Lindstad@
fd.dep.no 

Tlf: 99700343
Berger Vel

Kjersti Beck Skogseid
kjerstibeck@gmail.com

Tlf: 92620734
Ellingstadåsen Vel 

 
Magnus Lorvik 

magnus@morlock.nu 
Tlf: 48883888 

Alværn vel

STYRET I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2018-2019:

Vi gratulerer Rudstrand og Presteskjær Vel og
Ellingstadåsen Vel med 75-års jubileum!

•	 En	av	hovedoppgavene	som	Nesodden	Velforbund	har	jobbet	med	i	de	siste	årene	er	
ansvaret	for	oppgradering	og	vedlikehold	av	veilysene	i	de	private	veiene	her	på	Nes-
odden.	På	side	2	og	3	i	denne	avisen	kan	du	lese	en	oppsummering	av	denne	saken.

•	 For	noen	år	siden	åpnet	årsmøtet	i	NVF	for	at	veilag	kunne	melde	seg	inn	som					
medlemmer.	Det	er	mange	fordeler	med	å	være	medlem	i	NVF.	Mere	om	våre									
medlemsfordeler	kan	du	lese	på	side	3	i	denne	avisen.

•	 Årets	årsmøte	avholdes	i	Auditoriet	på	Tangenten,	onsdag	den	8.	mai	kl.	18.15.		Mer	
om	årsmøtet	finner	du	på	side	4	i	denne	avisen.

• Brenner du for nærmiljøet ditt?
• Har du lyst til å drive partipolitisk uavhengig             

påvirkningsarbeid for lokalmiljøet?
• Er du en person som vil lokalmiljøet vel?
• Da er du kanskje rette person til å lede hele                      

sulamitten?

Vår kjære leder Trond Erik Bergersen takker nemlig for 
seg, etter 4 år med aktiv deltakelse i ekte dugnadsånd! Så nå 
trenger vi en ny leder, som har pågangsmot og som ønsker 
å engasjere seg i styret. Kanskje du synes det høres interes-
sant ut å videreføre det gode arbeidet som Trond og hans 
forgjengere har satt i gang, eller kanskje du har noen nye 
gode ideer og tenker at «dette ville jeg gjort annerledes» og 
har lyst til å endre på noe?
Uansett – er du interessert i å ta ansvar for lokalmiljøet så ta 
kontakt med valgkomiteen vår:
Telefon til Arne Lendl: 938 61 151 eller send en mail til 
oss: kontakt@nesoddenvelforbund.no.

Innhold i denne avisen:

Det eneste kravet er at du er engasjert, har lyst til å drive med frivillig arbeid i et styre som består av 
positive og engasjerte mennesker, og at du er medlem i et vel som er medlem i Nesodden Velforbund.

Om ikke du er interessert så kanskje du kjenner noen som egner seg? 
Verv gjerne den personen eller tips oss!
Vi også på jakt etter styremedlemmer samt medlemmer til neste års valg-komité!

Vi er på utkikk etter vår nye styreleder!

Foto:	Mathilde	Nicoline	Bergersen


