banen, lyktestolpen som falt i en storm
i2Ol2 ble reist opp igjen, fotballmålog

fotballbane ble rustet opp, og vi bygde
grillplass, petanque-bane og en 4-hu11s
frisbeegolf-bane rundt «parken».
Inspirert av suksessen søkte vi nye
penger samme høst og fikk kr 231.350
til å bygge Nesodden Frisbeegolf og
Sykkelcross i 2015. I løpet av noen
hektiske vårmåneder ble det bygget en
pumptrack sykkelbane på området,
lekeplass og parkbenker, og de fire
frisbeegolf-kurvene ble innlemmet
som en del av Nesodden DiscGolfPark
- en 12 hulls frisbeegolf-bane i skogsterrenget mellom Skoklefaldsletta og
ISI-banen.
Siden dahar området vært flittig brukt.
Det arrangeres barnebursdager og utedager på skoler og i barnehager, det
grilles, spilles, lekes og hygges, og på
en godværsdag i juni teller vi tresifret
antall frisbeegolfspillere på vei rundt
banen.

2O16 ble et «hvileår» for ISI Riders,
men i 2Ol7 har vi igjen fått tildelt penger - denne gangen over 500.000 kroner til å bygge sanitæranlegg og scene.
Og ISl-hytta skal ferdig-stilles og
gjøres tilgjengelig for utleie. Det er riktignok noen byråkratiske og budsjettmessige hindre på veien, men målet er
klart. Vi håper iløpet av 2Ol7 å ferdigstille fase 3 av vår visjon om å gjenreise ISl-banen som en viktig og trivelig møteplass for alle i nærområdet.

ISI Riders og alle prosjektene våre er
basert på dugnadsinnsats. Følg med på

facebook: ISl-banen Nesodden for å se
hva vi holder på med. Alle med sans
for det vi gtrør er velkommen til å bidra,
og vi kommer til å legge ut planer for
dugnader utover våren.

Har du gode ideer og/eller et hjerte for
nærmlljøe| og tid til overs, er det bare
å ta kontakt.

fra møte
med ledere for velene på Nesodden.
Refer at

Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor vil vi arrangere møter gjennom året mellom velforbundets styre og lederne i velene.
Første møte var 19. oktober 2016.7. mars ble et nytt møte avholdt.
Tema for møtet var informasjon fra velenes fellesorganisasjon, Veilys i
private veier og utfordringer med kommunikasjon med kommunen.
Ordfører Nina Sandberg deltok også på møtet.
også skiftes til led-belysning for å
spare strøm. Dette er kostbart å

Eivind Bødtker fra Velenes Fellesorganisasjon ga en kort presentasjon av
noen av fordelene ved å være medlem

installere.

av Vellenes Fellesorganisasj on.

Alt veilys er nødvendig, Det går påL

www.velnet.no:
Dette er nettsiden til VFO. Her finnes
nyttige linker og en rekke artikler. Bl.a.
om alrangementer, forskning, hjelp i
"hverdagen", høÅnger, juridisk, mvakompensasjon, myndigheter, og andre
ting.

Forsikringer:
VFO har en forsikringsavtale i Gjensidige. For mer informasjon om dette,
inn på VFO sine nettsider.

Styreweb:
Styreweb som kan være et nyttig

gå

verk-

tøy for et velstyre. Enkelt medlemsregister, dokumentarkiv, regnskap

hjemmeside.

og

MVA-kompensusjon:
MVA-kompensasjon er etablert for å
styrke frivillig arbeid. Den gjelder for
den frivillige delen av velets arbeid,
med mange naturlige avgrensinger mot
eiendomsdrift.
VFO har innledet en dialog med
Lotteritilsynet om å inkludere frivillig
arbeid for veilag.

trygghet til borgere, trafikksikkerhet,
mlljø, historisk perspektiv, osv.
Det finnes også en del lys som ikke er
knyttet til veier, hva med dem? Det kan
være stier, brygge., plasser, osv. Dette
er ofte i fellesskapets interesse. Fellesskapets interesse er jo kommunen.

Vi mener derfor at veilys må fortsatt
være et kommunalt ansvar. Vi mener at
hovedplan vei bør tilpasses slik at veilys fortsatt skal vedlikeholdes av

kommunen.
Ansvar for felles infrastruktur blir mer
og mer krevende. Risiko og helsemiljø-sikkerhet er et tema som blir
viktigere og viktigere. Veilys blir som
mye annet mer og mer avansert med
påfølgende ansvar til leg-folk, dvs. beboere som er valgt inn i et styre, ofte
mer eller mindre mot sin vilje.
Ordfører er åpen for å se på ordningen
med veilys en gang til. Velforbundet vil
jobbe for at veilys blir en kommunal
oppgave; dette er en viktig oppgave for
fellesskapet. Ordfører og velforbundet
referatt.fortsetter på neste side

Andre saker som ble tatt opp:
Veilys i privute veier:
Veilysene på Nesodden ble satt opp,
eiet og vedlikeholdt av Nesodden everk gjennom mange år. I 2000 ble
e-verket solgt, og kommunen overtok
eiendomsretten til veilysanlegget i sin
helhet.
For å spare penger ble veilys vedtatt
overført til veilagene gjennom hovedplan vei. Det har kommet pålegg fra
staten at alt veilys skal måles. Strømforbruket er ikke målt i dag. Det skal

IIar du noe å bidra med til Fellesvelets Avis,

så send e-mail

Vår moderne trådløse verden---?

Det er ikke lett å vite hvem som eier
hva på slike stolper-- ;)

til kontakt@nesoddenvelforbund.no

refera

t

fra

I ed ermø t et

for ts et t er h er

ble enige om å møtes på ledernivå for
å få fastsatt eller endret en del prinsipielle saker angående veilys.
Utfordringer meil
kommunikasjon med kommunen :
Flere vel uttrykker utfordringer med
kommunikasjon med kommunen. Vi
mener kommunen bør kunne vise litt
konduite, de har et stort apparat som
kjenner lover og regler. Velene er frivillige som bruker sunn fornuft ofte
uten formell kompetanse. Ordfører lover å,ta dette opp for å få en løsning.
Et råd fra ordfører angående kontakt
med kommune-administrasjonen er å
bruke velforbundet og samle erfaringer
fra velene for å synliggjøre problemene.
Ordfører er godt kjent med at kommunen har utfordringer med dette. Det vil
bli tatt opp i forbindelse med ansettelse
av ny rådmann, gjennom rådmannens
instruks. Rådmannen skal anerkjenne

viktigheten av kommunikasjon mellom
beboere/frivillige o g kommunen.

balanse pga. høyere skatteinntekter enn
beregnet.Det er ikke kuttet i tilskudd til

Velforbundet.

Ordfører fortalte kort om noen av de
store tingene som skjer i kommunen:

Konklusjon: kommunen drives anstendig og bra.

Kommunesammenslåing: 62. største
kommunen i Norge. Vi ønsker å stå alene. Har bedt stortinget om å respektere

Kommunale tjenester.' Kommunen har
klatrer fra2o0 plass til det øverste sjiktet på gjennomsnittlig tjenester i henhold til kommune-barometeret.
Kommune-organisasjonen er stor. Ikke
lett å styre. Vi må opptre enhetlig, og
vise hva som er dårlig.

dette vedtaket.

Foreløpig virker det som de

gør det.

Svekket inntekstgrunnlag: Utgiftene
økes pga. at demografien endres; flere
eldre medfører høyere kosfrader. Før
eiendomsskatt evt. innføres er det satt
ned et utvalg som utreder nærmere
hvordan pengene brukes i kommunen.
Noen områder bruker mye penger.

Utfurdringer for årets budsjett: Ptådmalrnens forslag var 17 mill. i kutt.
Deretter ble det ytterligere 17 mill.
mindre fra staten. Nytt inntektssystem
slår uheldig ut for Nesodden.
Regnskapet for året gikk allikevel i

Et mer utfyllende referat kan

leses ved å gå

Halvtimesruter på båten fra 2. aprll

i

år.

Fylkesvei 156 i Frog MÅ utbedres. Uenighet om hvordan Nesodden og Frogn
best bør gå fram for ikke å bli skviset av
Oslopakke 3.

Fylkeskommunen ønsker

at

8O%o av

vekst skal være på nordre del av
Nesodden.
Nesodden er gode på frivillighet!

inn på velforbundets nettsider eller facebookside.

Veilag som medlemmer av Nesodden Velforbund.
Nesodden Velforbud representerer velene på Nesodden. En velforening er en måte å
organisere nabolaget slik at felles oppgaver kan bli løst på en god måte. Det er mye man
kunne ønske seg lokalt som kommunen ikke har ansvar for. Eller har økonomi til for den
saks skyld. Hvis du reiser litt rundt på Nesodden så vil du finne brygger med bryggehus, lekeplasser, badestrender, små båthavner, benker og kanskje en grønn plen. Mye av
dette er det velforeningene som har ansvar for.
Før i tiden dreide mye av velenes arbeid

seg om de lokale veiene. I det senere
har dette endret seg en del. Velveiene,
dvs. de private veiene er regulert av veiloven med pliktig medlemskap i et
veilag for de som er brukere av veien.
Mange av velveiene på Nesodden er
gjennomfartsveier som det blir krevet
skal være åpen for alminnelig ferdsel.
Da er det jo mange fler enn beboerne
som er brukere.
Brøytesaken og saken med ansvar for
veilys er saker som Velforbundet har
jobbet med en god stund. Dette etter
ønske fra kommunen, da Velforbundet
er de som har best konøkt med de

lokale miljøene på Nesodden.
Velforbundets medlemmer er velene på

Nesodden. Dvs. at vi formelt ikke har
noe mandat for dette fra veienes eiere,
som er veilagene.
Nesodden Velforbund ønsker også et
mandat fra veilagene!
Foruten dette formelle ansvaret og innflytelse medfører et medlemskap i
Nesodden Velforbund at men kan
benytte seg av de goder som dette gir:
. Velforbudet får et sterkere mandat
ovenfor kommunen.
. Veilagene kan benytte seg av de
godene som gis fra Vellenes Fellesorganisasjon (VFO).
. Disse godene er delvis referert i
referat framøtemedvelene i denne
velavisen. Viktige punkter er forsikringer og juridisk bistand.

Det er en endring i dagens samfunn hvor
ansvar blir mer og mer krevende. Risiko
og helse-miljø-sikkerhet er et tema som
blir viktigere og viktigere. Vedlikehold,

dugnader, brøyting og veilys blir mer
og mer krevende med påfølgende ansvar til leg-folk. Forsikringsordninger
og juridisk bistand er forhold som veilagene bør vurdere fløye.
Et medlemskap i Nesodden Velforbund
har selvfølgelig en kostnad, men en et
uhell/ulykke medfølger fort et stort
økonomisk ansvar, og kan være kan
være krevende å håndtere. et nasvar
som kan være gteit å dele med flere.

Veilagene oppfordres derfor til å
melde seg inn i Nesodden Velfobund!

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

