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LEDER:
Knut Ertresvaag

knut.ertresvaag@gmail.com
Tlf: 95110129

Oksval 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

Per Hopsø
phopso@online.no

Tlf. 90986842
Bomansvik Vel 

 
Hanne Ree-Lindstad 

Hanne.Ree-Lindstad@
fd.dep.no 

Tlf: 99700343
Berger Vel

Magnus Lorvik 
magnus@morlock.nu 

Tlf: 48883888 
Alværn vel

STYRET  I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2020-2021:

Vi gratulerer - 
Ursvik Vel

Nesoddtangen Vel,
og Hellvikskog Vel

med 100-års jubileum
og  Solåsen Vel med 75-års jubileum!

Comeback som leder i Nesodden Velforbund:

Du finner
også avisen på nettet!

Gå inn på 
fellesveletsavis.no.

Her finner du også tidli-
gere utgitte

utgaver av avisen.

Nesodden Velforbund (NVF) fikk i september valgt inn en ny leder. En vi ikke er helt ukjent med fra 
tidligere. Knut Ertresvaag har nemlig takket ja til å gjøre comeback som leder.

Knut jobber i politiet og har rukket å gifte seg, fått 2 barn og flyttet til Oksval siden han gikk av som 
leder i NVF i 2015. 
Han sier at han som leder vil ha fokus på å videreføre det gode arbeidet velforbundet har gjort, øke 
synligheten av vårt arbeid og være en pådriver for at vi blir en større partiuavhengig maktfaktor på den 
lokale politiske arena.
”Jeg ønsker å bidra til at våre medlemmer opplever økt grad av verdi gjennom medlemskap i NVF, ikke 
bare i form av strøkasser og sand, men også gjennom økt kompetanse på hvordan man drifter og utvikler 
et vel. NVF kan ikke bare assosieres med brøyting og veilys, selv om dette selvfølgelig er viktig for 
mange. Det større bildet handler om infrastruktur, fellesgoder, livskvalitet og forvaltning av de særegen-
heter som nettopp gjør Nesodden til Nesodden. NVF har en helt unik kontakt med Nesoddens innbyg-
gere og det er mellom disse det gode liv skapes”.

Neida de sloss ikke om 
klubba, :) - selv om det 
kan se sånn ut med den nye 
Korona-hilsemåten vi har 
nå for tiden.
Avtroppende leder Terje 
Larsen overrekker gjerne 
klubba til vår nye leder, 
Knut Ertresvaag.
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