Til Nesodden Kommune:
arbeid og ellers på Nesodden gjennom eksempelvis skolekorps og speiderbevegelsen.
Nå er jeg vist tillit gjennom å bli valgt som leder av Nesodden Velforbund. Denne oppgaven gir meg mulighet til å
påvirke politiske beslutninger. Påvirkningen skjer gjennom
å videreføre velenes ønsker og behov i dialog med kommunens administrasjon og politikere.

Velforbundet opplever ofte at flere vel har tilsvarende utfordringer. Vi vil derfor samle dette og gjøre det vi kan for å
påvirke.
Bli med! Alle kan bidra i nærmiljøet! Alle har en mening!
Alle kan påvirke!
Har du ønsker for nærmiljøet, kontakt velet! Har velet
behov, kontakt velforbundet! Velforbundet kan møte
kommunen, ofte på vegne av flere!

Velforbundet har også blitt oppmerksom på
flere tilsvarende saker med samme tema, gjengitt
i Amta. I tillegg har vi selv samme utfordringen
når det gjelder arbeidsgruppen for veilys, hvor det
avtales at kommunen skal kalle inn til møter innen
en frist, som overskrides med flere måneder.
Vi får heller ikke svar som kommunen har lovet
å gi.
Med vår kunnskap om en utfordrende kommuneøkonomi samt begrenset arbeidskapasitet, kan vi
akseptere at saksbehandlingstiden kan bli lang
hvis saken er både komplekse og arbeidskrevende. Men når kommunen er i dialog med privatpersoner, lag og foreninger finnes lovpålagte
frister. Samtidig kan det avtales frister i en saksgang. Uansett hva disse fristene måtte være, kan
vi ikke se noen grunn til ikke å henvende seg til
den det gjelder innen fristens utløp, om ikke annet
for å forklare at fristen ikke kan holdes og informere hvor saken står. Eventuelt foreslå hva man
kan gjøre.
All kontakt er bedre enn ingen kontakt!

- Nesodden Velforbund

På den måten er også velenes behov forsøkt ivaretatt. Altså;
ved å engasjere seg litt i nærmiljøet kan man bidra. Bli med
på dugnader, da forstår man hva som foregår. Bli med i styrene i velene, arranger dugnader, arranger andre lokale tilstelninger. Treff gamle og nye naboer, bli engasjert, bli litt
ergerlig på politikere og kommunen, ta det opp med styret,
ta det videre opp med velforbundet.

Styret i Nesodden Velforbund har gjennomført et
vellykket møte for lederne i velene på Nesodden.
I forbindelse med de sakene som ble omdiskutert,
var bryggehuset på Berger brygge. Saken gjaldt
eierskapspørsmålet og hva som ble konsekvensen
når kommunen kjøpte bryggen, som er igjen
eiendommen hvor bryggehuset står på. Nå er det
ikke selve saken vi i Nesodden Velforbund ønsker
å kommentere her, men at det tar svært lang tid å
kommunisere med kommunen. Det går flere måneder før det blir besvart, selv etter purringer.

Kommunen har i en tid jobbet med en frivillighetsstrategi. En viktig ting i samarbeid med kommunen – vis respekt for frivillig arbeid gjennom
å prioritere slik at den stigende frustrasjon kan
unngås!
Vi jobber faktisk gratis,
kommunen får betalt for jobben!
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Visste du at velet ditt nå kan søke om
støtte til verdiøkende arbeid i velet?
Les mer om dette på vår webside:
www.nesoddenvelforbund.no

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