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Tilskudd til verdiøkende tiltak i velene.
Nesodden Velforbund ønsker å støtte velene gjennom tilskudd til verdiøkende tiltak. Tilskuddene gis fra egne midler og øremerkede midler
bevilget fra kommunen.
Tilskuddene gis etter følgende retningslinjer:
Veisikringsmidler:
Det er VIKTIG å fokusere mer på veisikring da mange av velveiene på Nesodden nå er i alt for dårlig
stand. Våre medlemsvel kan søke om å få dekket deler av dette. Tilskudd kan gis til tiltak som øker
sikkerheten i private veier i velenes områder. Med veier defineres også gangveier og merkede stier åpne
for almen ferdsel.
Eksempel på tiltak er trafikkspeil, rekkverk, flomsikring og grøfting av velveier, trefelling, nye lyspunkter.
Midler til vedlikehold av kulturminner og kulturfremmende investeringer:
Tilskudd kan gis til tiltak som bevarer bygninger og installasjoner som har kulturhistorisk verdi, eksempelvis bryggehus, velhus, eldre SEFRAK registrerte bygninger eid av velene.
Tilskudd kan gis til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder, eksempelvis lekeplasser og
badestrender.
Nylig har velforbundet gitt tilskudd til Sjøstrand vel og Helvik vel. På side 4 forteller Helvik vel om dette
tilskuddet.

Nytt felles møte for ledere i velene
for diskusjon av det som opptar oss i hverdagen.
Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi
ønsker å være mere synlige. I dag er det to arenaer for dette; årsmøtet i Nesodden Velforbund og
fellesmøte med ledere for velene og velforbundets styre. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle
hverandres erfaringer via vårt felles samlingspunkt (NVF) til dialog, arbeid og for å styrke det
positive samarbeidet oss imellom. Det har tidligere vært to slike møter, hvor ordfører deltok på
det siste.
Nesodden Velforbund ønsker nå å arrangere et nytt møte med lederne av velene. Dato er satt til 26. oktober. Sett av tiden nå, nærmere informasjon kommer.
Vi oppfordrer velene til å komme med forslag til tema å ta opp. Vi opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Samtidig oppfordrer vi velene til å skrive innlegg og
kommentarer til Fellesvelets avis.

UTGIVER: Nesodden Velforbund, Postboks 119, 1457 FAGERSTRAND, kontakt@nesoddenvelforbund.no, www.nesoddenvelforbund.no

Organisasjonsmodell for veilag.
Tekst: Knut Næsje og Søgnhild Østvold
I utgangspunktet er det ikke velet men veilaget som har ansvaret for vedlikehold av privat vei, hvis ikke annet
er avtalt. - Og veilaget er der egentlig allerede, for det er de som bor langs veien og eier den, bruker den eller har
bruksrett til den, som automatisk er dette veilaget.

- Nesodden Velforbund

Opprinnelig var det ikke slik. Fra
gammelt av, var det velene som tok ansvaret for å holde veiene vedlike. Veiene ble da også kalt for velveier. Dette
ble etter hvert kostbart, og ikke alle
vel-medlemmer var enige i de disposisjoner som ble tatt, og meldte seg ut
av velet. Finansiering av vedlikeholdet
ble da et problem.

Som følge av Nesodden kommunes
utspill i forbindelse med brøyting og
eierskap til veilys, samt deres manglende kunnskap om gjeldene infrastruktur, oppsto det veldig mye forvirring og frustrasjon. Den gamle strukturen ble revet i stykker, og det ble dannet
en del små veilag, samt at det er mange
som ikke har klart å finne sin plass.

Endringer i veiloven i 1996 gjorde
dette enklere. Formålet med loven er
klart formulert i §1: «Formålet med
denne lova er å tryggje planlegging,
bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken
på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere
tente med.»
Loven skiller mellom private og offentlige veier, og er like klar her. Alt som
ikke er offentlig, er privat. Velveiene
faller altså inn under kategorien private
veier.

Det som er sikkert, er at veiloven IKKE
pålegger en bestemt organisasjonsform.
Det private vegbrukerfellesskapet er
ikke underlagt noe tvunget organisasjonsmønster, og veglovens regler om
organisering av brukerfellesskapet er i
hovedsak deklaratorisk eller fravikelig.
Det fremgår av lovteksten at loven får
anvendelse der intet annet er avtalt
eller annen ordning ikke er etablert.

Private veier er omtalt i §53 - 56.
I §54 første ledd sier loven klart hvem
det er som har ansvar for å holde de
private veiene vedlike: «Når privat veg
blir brukt som sams tilkomst for fleire
eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar
eller den som har bruksrett, kvar etter
same høvetal som gjeld for den bruk
han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand.»
§55 innfører begrepet veilag, og
definerer det på denne måten «Dei som
har plikter etter §54 første ledd, utgjer
eit veglag.»
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Ser vi på den gamle ordningen hvor
velene hadde ansvaret for veiene, så
utgjorde alle medlemmer av velet som
bodde innenfor velets område, et
veilag. Loven har bare gjort det enklere
for velene å utføre vedlikeholdet. Det
er klare regler for kostnadsfordeling i
den forstand at alle medlemmer av
veilaget er pliktige til å bidra på den
måten veilaget bestemmer.

Nesodden velforbund anbefaler derfor
sine medlemmer å fortsette som før, det
vil si at veilaget blir organisert som en
egen gruppe innunder velet. I de velene
hvor veilag i dag er skilt ut, anbefales
det å arbeide for en «gjenforening».
Denne modellen har blant annet flere
fordeler som følgende:
Stordriftseffekt ved at veilaget omfatter
flere veier, vil dette resultere i at det vil
bli enklere å organisere vedlikeholdet
der hvor det trengs.
Veilaget blir gjennom velet medlem i
Vellenes Felles Organisasjon (VFO;
paraply- organisasjon for alle vel i
Norge) med de forsikringsfordeler det
innebærer.
Velet kan søke om veisikringsmidler
fra Nesodden Velforbund (NVF) for
å sikre allmenn og sikker vei for alle
beboerne; generelt, og dette vil følgelig
være en fordel også for veilaget. Det er
kun velene som har anledning til å søke
om veisikringsmidler fra
Nesodden Velforbund.

Velet blir enda mer sammensveiset da
det som regel er velene som arrangerer
dugnader. Merk at forsikringene gjelder når en dugnad er initiert av velet.
Vel og veilag får gjennom Nesodden
Velforbund større tyngde overfor
Nesodden kommune.
Velforbundet kan fronte brøyting- og
veilyssaken og sette sakene igjen på
agenda men med et sterkere og klarere
mandat.
Regnskapet for vel og veilag kan gjøres
på en enkel måte gjennom StyreWeb.
Nesodden Velforbund bistår ved opplæring av StyreWeb
Merk:
Det er ikke nødvendig å registrere seg
i Brønnøysund, men det er nødvendig
med et organisasjonsnummer eller
personnummer for å få en bankkonto.
Det er ikke nødvendig med egen bankkonto for veilaget, men det bør skilles
mellom vel og vei i regnskapet.
Veilaget bør ha egne vedtekter på
samme måte som enhver annen
undergruppe. Velet har selvfølgelig
egne vedtekter.
Nesodden Velforbund har utarbeidet en
mal som dekker det meste som er nødvendig å ha med i vedtektene, og som
bidrar til å sikre en mulig enklere
drifting og kommunikasjon. Det som
må gjøres er bare å tilpasse til de
faktiske forhold for hvert enkelt vel.
Veilaget bør ha eget styre, men dette
kan gjerne bestå av de samme som i
velstyret, dersom det er vanskelig å få
nok styremedlemmer.
Malen finner dere på våre sider:
www.nesoddenvelforbund.no/vei.html.
Der finner dere også mye annen nyttig
informasjon om veier og veilag. Bl. a.
en utdypning av veilovens §53 - 55.

Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Bryggehuset på Berger – fire års «kamp» mot kommunen.
Tekst og foto: Hanne Ree-Lindstad
Bryggehuset på Berger har en lang historie i lokalsamfunnet. Berger vel fikk i 1929 tillatelse av daværende grunneier
til å sette opp huset. Bryggehuset ble i sin tid bygget som venterom for reisende den gang det var rutetrafikk i Bunnefjorden. Velet betalte for oppsettingen og har siden oppgradert, vedlikeholdt og betalt forsikring.

En slunken velkasse klarte ikke å følge
opp behovet for vedlikehold, og styret i
Berger Vel sendte derfor i juni 2013 en
søknad til kommunen om midler. Dette
var starten på en fire år lang «kamp»
mot kommunen. Berger vel mener at
velet er den rettmessige eieren av huset
og kan bevise dette i form av ulike dokumenter fra 1929. Velet ønsker å oppgradere huset for å kunne benytte det
mer. Huset er Berger vels eneste fellesareal og brukes i dag til generalforsamlinger, styremøter, og det har en sentral
plass i St. Hans-feiringen på brygga.
Berger vel hadde et møte med administrasjonen i kommunen i september
2013, som ble avsluttet med en befaring på Berger brygge. Det første møtet med kommunen var positivt. Kommune hadde forståelse for ønsket om å
oppgradere huset. Kommunen mente

imidlertid at den var eier av huset siden det nå står på kommunal grunn
etter kommunes oppkjøp av de gamle
dampskipsbryggene i 2012. Huset er
dog ikke nevnt i kjøpekontrakten.
I oktober 2013 sendte vi ny søknad om
midler til vedlikehold. Vi purret på svar
flere ganger, men det var helt tyst. I
mars 2014 fikk vi endelig et møte med
kommunen igjen. Kommunen koblet
imidlertid nå bryggehuset til Kyststien
og mente at siden kommunen eide
huset skulle det stå åpent for allmenheten. Berger vel påpekte at en slik ordning ville innebære at velet ikke lenger
kunne benytte bryggehuset. Siden alle
velets eiendeler lagres i huset er ikke
dette forenlig med et åpent hus. For å
imøtekomme kommunen tilbød imidlertid vellet å sette opp et overbygg/
skjermtak for kyststiens vandrere.
Etter dette ble prosessen med kommunen svært vanskelig. Det blir for langt
å gå i detaljer, men velet gjorde utallige forsøk på å oppnå kommunikasjon med kommunen. Til tross for flere
eposter og telefoniske henvendelser til
alle nivå i administrasjonen fikk ikke
velet svar. Vi inviterte oss igjen til møte
med administrasjonen og ble innvilget

et møte. Kommunen mente at vi kunne
inngå en leiekontrakt, og Berger vel
ble lovet et snarlig svar fra kommunen.
Tiden gikk, men intet skjedde. Høsten 2015 svarte omsider kommunen
at dersom velet ønsket en avtale med
kommunen måtte velet selv utarbeide
utkast til en slik avtale. Vellet tok utfordringen og laget et utkast. Kommunen
mente at velets utkast var ubrukelig
og ville lage et eget utkast, men intet
skjedde. En representant for velet oppsøkte ordføreren på hennes «åpne kontor» for å forklare saken og ble lovet en
snarlig løsning, men fremdeles skjedde
ingenting. En representant for kommunestyret var våren 2016 behjelpelig
med å tale vår sak hos kommunen. Dette førte til et nytt møte med administrasjonen der vi ble presentert et utkast til
leieavtale. Denne var så omfattende at
det var umulig for velet å påta seg slike
forpliktelser. Dette førte til at velet var
i ferd med å gi opp.
Saken ble tatt opp i et møte med Nesodden velforbund høsten 2016. Vi fikk
svært god støtte fra Oksval vel og veilag, som har hatt lignende erfaringer
med kommunen. For å gjøre en lang
historie kort. Det ble endelig en løsning. Kommunestyret vedtok i vår å
inngå en festeavtale med velene som
har bryggehus, som står på kommunal
grunn. Det blir med andre ord velene
som blir stående som eiere av bryggehusene.

- Nesodden Velforbund

Bryggehuset på Berger har en lang historie i lokalsamfunnet. Berger vel fikk
i 1929 tillatelse av daværende grunneier til å sette opp huset. Bryggehuset
ble i sin tid bygget som venterom for
reisende den gang det var rutetrafikk i
Bunnefjorden. Velet betalte for oppsettingen og har siden oppgradert, vedlikeholdt og betalt forsikring.

Berger vel har brukt svært mye tid på
bryggehussaken, og det har utløst stor
frustrasjon i lokalmiljøet. I festtaler
lovpriser kommunen samarbeidet med
frivilligheten, men dette er etter vår erfaring kun teori og praksis. Bryggehussaken er et klart brudd på god forvaltningspraksis, og man kan bare håpe at
denne saken kan bidra til bedre holdninger i kommunen.
Bryggehuset på Berger ble i sin tid
bygget som venterom for reisende den
gang det var rutetrafikk i Bunnefjorden.
Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no
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Tekst:
Foto:

- Nesodden Velforbund

Takkebrev til Nesodden Velforbund.

Helvik Vel vil med dette takke Nesodden Velforbund for støtte til årets oppgradering av Hellvikstrand. Det er nå noen år
siden Helvik Vel besluttet å oppgradere stranden så den ble
større og dermed kunne benyttes av flere beboere. Vi besluttet å tilføre sand slik at hele viken ble en strandlinje og vi har
år etter år vedlikeholdt og erstattet både sand og benker slik
at vi i dag har en av Nesoddens fineste strender.

Vi er i dag tilfreds med standarden på stranden og det liker
vi å tro mange andre er også. Med Nesodden Velforbund sin
hjelp har vi igjen blitt i stand til å tilby en fin strandlinje som
brukes hyppig av barnefamilier, privatpersoner og av lag.

OBS
Tekst: Terje Larsen

Seneste siste helgen i august benyttet Sjøstjerne Svømmeog livredningsklubb stranden til å avholde Nesodden Rescue, et arrangement som samlet 60 livreddere fra hele sør og
øst Norge. Nesodden Velforbund sin støtte er viktig i arbeidet med å vedlikeholde og ytterlige øke standarden på Hellvikstrand, tusen takk for årets støtte til dette arbeidet.
Vi legger ved et bilde for å illustrere dagens standard på
stranden.
Med vennlig hilsen
Helvik Vel

HUSK

Husk å bestille strøsand!

Her følger en oppfordring til vel-lederne, eller de som er satt til denne oppgaven. Etter en kald sommer, er det på tide
å sjekke kassene og å bestille strøsand. Det kan bli en kald vinter også...
Fristen for bestilling er 1. oktober, og oppfordringen er at
man forholder seg til denne datoen, for å få strøsanda så
rimelig som mulig. Etterfyllinger av kassene etter behov.
Noen spør hva oppfylling av kassene koster, men det vet vi
ikke før sesongen er over, og prisen blir regnet ut etter hvor
mye vi har forbrukt. NVF medlemmer får strøsanda, minus
moms.
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Uten at jeg skal belære i hvordan strøsanda skal benyttes
rundt om, det kan være så forskjellig, men oppfordringen er
at man forsøker å benytte strøsanda så fornuftig som mulig.

Send bestilling på e-mail til:
kontakt@nesoddenvelforbund.no.
Husk å legg ved kart over område med angivelse av hvor kassene befinner seg.
Dersom Velforbundet har et kart fra tidligere som er korrekt
er det ikke nødvendig å sende nytt.
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som skal
fylles og navn på vei.
Sandkasser må det enkelte vel besørge selv. disse kan bl.a
kjøpes hos sommerbutikken.no.

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

