- Nesodden Velforbund

Bli medlem i NVF:

Nytt styre i NVF:

Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2600 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.

Etter årsmøtet i mai har NVF fått en ny styreleder og et nytt
styre. Valgkomiteen valgte i år å redusere antall styemedlemmer fra 9 til 6 medlemmer, hvorav det ene styremedlemmet ble satt inn som en ny midlertidig styreleder; Terje Larsen fra Hellvikskog vel er en ”gammel traver” i faget og har
sittet i styret i mange år. Han tar med seg sin erfaring inn i
ledervervet, men påpeker at han stepper inn som ny leder i
et år i påvente av valgkomiteens videre arbeid for å finne en
leder som kan overta vervet.
Vi etterlyser derfor, allerede nå, tips om mulige kandidater
til dette ledervervet.
Tips kan sendes til oss på e-mail:
kontakt@nesoddenvelforbund.no

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.

Referat fra årets årsmøte finner du på våre websider:
nesoddenvelforbund.no/arsmote.html

OBS
Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til tiltak som fremmer kultur og
miljø i velet ditt?
Vi dekker inntil 50% av velets utgifter med et maksbeløp på
50.000 kr. Send søknad til oss.
Gå inn på våre nettsider og les mer om dette:
nesoddenvelforbund.no/veistotte.html

HUSK
OJ! Har du glemt....
å sende oss oppdatert medlemsrapport? Vi prøver å holde
medlemslisten på vår nettside så oppdatert som mulig, men
da er vi avhengig av ditt vels hjelp! Medlemslisten vår er
godt besøkt av beboerne på Nesodden, så vi vil anbefale å ha
så oppdatert kontakt-informasjon her som mulig. Gå inn på
vår medlemsside: nesoddenvelforbund.no/medlemmer.html
og sjekk det som står oppført på deres vel. Gi oss en tilbakemelding om noe er feil og send oss eventuelle endringer.

NVF organiserer fellesbestilling på strøsand i år også!
Bestillingsfrist: 1. oktober for levering til kommende vinter.
Bestillingen sendes til: Terje Larsen, e-post; terlar@live.no.
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som skal fylles og navn på vei.
HUSK også å sende med kart over område med angivelse av hvor kassene befinner
seg. Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle kasser med strøsand.
Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.
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I Nesodden Velforbund er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection
Regulation, GDPR). Derfor har vi nå laget en personvernerklæring. Denne personvernerklæringen forklarer når og
hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker

dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem
til andre, og hvordan vi håndterer sikkerheten til opplysningene. Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger
knyttet til medlemskap i Nesodden Velforbund.
Du finner denne erklæringen og mer informasjon om den på
vår nettside: nesoddenvelforbund.no/personvern.html.

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

