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

Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes 
arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker å være mere syn-
lige.  Vi opplever at selv om velene har forskjellige utfor-
dringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også 
velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for ut-
talelser i en del saker.  Hvordan skal vi vite hvor aktuell en 
sak er for velene våre? 
For et bedre og nærere samarbeid på tvers ser vi for oss at 
alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF) 
kan møtes et par ganger i året for å snakke sammen om hva 
man er fornøyd med hvilke saker som aktivt må jobbes med 
og hva som kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og ut-
veksle hverandres erfaringer og stå sterkere sammen i saker 
hvor kommunen er involvert.

Hvert enkelt vel presenterte seg kort med viktigste aktiva og 
utfordringer. Mange av velene har sammenfallende utfor-
dringer, egentlig litt som ventet:
 - Betalingsløsninger – faktureringssystem.
 - Veier; brøyting og vedlikehold.
 - Velhus som trenger vedlikehold.
 - Dårlig oppmøte på dugnader.
 - Vanskelig å få svar fra kommunen på henvendelser. Man 
   har krav på svar fra kommunen innen 3 uker.
   Står i forvaltningsloven.

Møte med lederne i velene:

Enkelte saker fra velene ble framhevet i diskusjonene. Et fel-
lestrekk var at det var vanskelig å samarbeide med kommu-
nen. Lange svartider (måneder), steile holdninger, lite villig-
het til å diskutere i enkelte saker. Det ble oppfordret til styret 
i NVF at det blir sendt en henstilling til ordfører og rådmann 
om dette.

Velforbundet orienterte om aktuelle saker: veilys, brøyting, 
fordeler som medlem av Velenes Fellesorganisasjon, andre 
praktiske planer for samarbeid. Særlig forsikringsordninger, 
juridisk bistand og dataprogram for styrearbeid – Styrerweb. 
Styret i velforbundet er i ferd med å lage et årshjul hvor alle 
velenes hovedaktiviteter legges inn som en mulighet for 
eklere samarbeid.

Fellesvelets avis på papir, den du nå leser, er et ønske fra 
styret for enklere å nå beboere på Nesodden. Den er kostbar 
for oss, finansieringen er ikke helt klar, men vi jobber med 
saken.

Møtet ble godt mottatt av de frammøte. Planen er halvårlige 
møter. Neste møte i februar/mars hvor ordfører også vil bli 
invitert.
Fullstendig referat finnes på nettsiden vår og i Fellesvelets 
Avis på nett.

19. november 1916 ble Blylaget vel stiftet på 
eiendommen Holmen på Blylaget.
Lørdag 19. november 2016 markerte Blyla-
get vel dette på samme sted. Styret i velet, 
Frogns ordfører, Amta og eiendommens eiere 
var tilstedet.
100 år er gått - og velet er fortsatt levende.
 
Av Lars Grimsgaard

Vi gratulerer
Blylaget Vel

med 100 års jubileum!

På stiftelsesmøtet ble det blandt annet be-
sluttet at det skulle ansettes en oppsyns-
mann på dampskipsbrygga, velet skulle 
søke om elektrisk gatelys og kontingenten 
skulle være kr. 10,-.

Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor ble det arrangert et møte mellom velforbundets 
styre og lederne i velene den 19. oktober. 16 velforeninger/veilag var representert på møtet.


