Bli medlem i NVF:
Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2700 husstander på Nesodden og skal representere lokalsamfunnet i forhold
til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i saker som er av betydning og interesse for de lokale
velforeningene.
Som medlem blir ditt vel eller veilag en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor
påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel/veilag er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nærmiljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.
Les mer om medlemsfordelene våre på
nesoddenvelforbund.no/fordeler.html.
Som medlem i Nesodden Velforbund blir du også automatisk
medlem av Vellenes Fellesforbund (VFO), og får dra nytte
av de medlemsfordelene de kan tilbyr:
•
Forsikringsordninger
•
Juridisk veiledning og råd
•
Rabattordninger
•
Faglig råd og veiledning
•
Velposten
•
Kurs og konferanser
•
Egen nettside
Mer om VFOs medlemsfordeler finner du her:
velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler
Medlemskontingent i Nesodden Velforbund er for tiden
60,- kr pr vel-medlem.

Årsmøtet og nytt styre i NVF:
Pga. Covid19 ble årsmøtet utsatt til september. Alle medlemsvel, æresmedlemmer og politiske partier ble invitert til møtet.
Møtet ble avholdt med retningslinjer fra kommuneoverlegen. 10 medlemsvel samt 1 politisk parti deltok på møtet. Vi ønsker
Knut Ertresvaag velkommen som ny leder og takker samtidig avtroppende leder Terje Larsen for innsatsen, og for at han
steppet inn som leder i mai 2019 i påvente av valgkomitéens videre arbeid.
Terje har ledet styret stødig og sikkert gjennom styremøter i disse Covid19-tider. Han fortsetter som styremedlem i 2 år til.
Vi takker også Torunn Stangeland fra Bomansvik vel, som har sittet som styremdlem siden 2016. Per Hopsø, også han fra
Bomansvik vel, stepper inn som nytt styremedlem for 1 år.
Knut Næsje fra Ursvik vel var ikke på valg og blir sittende i styret som nestleder i 1 år til. Søgnhild Østvold fra Sjøstrand vel
og Hanne Ree Lindstad fra Berger Vel var ikke på valg, og blir sittende som styremedlemmer i 1 år til. En ny representant
ble valgt inn i valgkomitéen: Yvonne Krøger fra Sjøstrand vel. Arne Lendl fra Nesoddtangen vel blir sittende i 1 år til.

- Nesodden Velforbund

Ellers kan du • Dra nytte av lokal kunnskap og utveksle erfaringer fra
andre lokale vel.
• Få støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til
tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder.
• Dra nytte av gode tilbud og rabatter som NVF forhandler
frem på vegne av hele organisasjonen.
• Få hjelp til å søke om MVA refusjon. VFO organiserer en
samlet søknad, på vegne av alle medlemmer som søker.
• Få hjelp til å koordinere saksbehandling og bedre samarbeid med andre i saker av felles interesse for flere vel.
• Bli med på felles organisering av gunstig strøsandbestilling og oppfylling av sandkasser når vinteren står
for døren.
• Være med og påvirke hvilke saker Nesodden Velforbund
skal jobbe med.

Referat fra årmøtet ligger ute på vår nettside: http://nesoddenvelforbund.no/arsmote.html

BRUK REFLEKS!
Nå er høstmørket her igjen!
Ikke glem å bruke refleks når du går lange veien. Det
er ikke alle veiene her på Nesodden som er like godt
opplyst, så vær OBS på at når du går langs den mørklagte veien uten refleks, så ser ikke vi bilister deg!
- Så siden ingen av oss lyser av oss selv i mørket, så
vær så snill BRUK REFLEKS!
Vi har ingen sambygdinger å miste.
Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no
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