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VELFORBUND 
2017-2018:

Fagerstrand Vel - 100 år!
Vi gratulerer Fagerstrand vel med 100-års-jubileum!

Bildet er hentet fra www.fagerstrandvel.no

Nesodden Velforbund avholt årets første ledermøte 
på Tangenten og saker som ble tatt opp var:
• Veilys
• Innfartsparkering
• Strandryddeuke
• Eventuelt
15 velforeninger/veilag var til stede på møtet. Du 
kan lese mer om temaene fra ledermøtet i denne 
velavisen. Referat fra møtet finnes på vår webside: 
nesoddenvelforbund.no/formannsmote.html

Lars Dalen fra Marinreperatørene informerer
om strandryddeuken og forteller

om søppelsekkene  fra Kystlotteriet.

Veilys:
Ikke så mye å si om denne saken, da den står litt 
stille. Ordfører var på møte hos oss i fjor. Vi er 
enige om at det er uenigheter om eierskap. Ordfø-
rer og rådmann har blitt skiftet ut. Vi har hatt møte 
med de nye i januar 2018 – presenterte vårt syn; 
dvs. kommunen eier alt veilys. Står i overdragelses-
kontrakten fra e-verket. Vi skal ha et nytt møte rett 
etter påske.
Veilys tas opp som en egen sak etter årsmøtet i år, 
som avholdes i Auditoriet på Tangenten på tors-
dag den 3. mai kl. 19.15-21.15.
Kommunen har lagt inn et visst beløp i budsjettet 
som skal benyttes til vedlikehold av lys på private 

veier i 2018, ihht. avtale med NVF. Standarden er 
dårlig! NVF vil stå på kravet om at hvis ansvaret 
skal over til veilagene, så skal det overdras i en så 
god stand at det går an å leve med det.
Stolpene er et eget kapittel, disse eies med noen 
unntak av e-verket. 
Nye Elektropartner bytter pærer men ikke i defekte 
armaturer. Når det nå settes opp nye stolper så er 
det et krav om at de setter opp nye armaturer til-
passet LED.

Så fort vi vet noe mere om denne saken, så sender 
vi ut info pr e-mail.

Foto: Per Hopsø

Ledermøtet i Nesodden 
Velforbund den 22.3.2018:
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jo farligere er den for miljøet, og jo 
vanskeligere er det å fjerne den. Det 
er kanskje den innsatsen man gjør når 
man sitter på kne på stranda og plukker 
de minste bitene som er den aller 
viktigste, selv om det bare fyller 
bunnen på en søppel-sekk.
Den store strandryddedagen er i år 
lørdag 5 mai, men rydding av kyst kan 
selvsagt skje når som helst. Størst 
effekt får det om strendene ryddes jevn-
lig, utover hele sesongen.

Registrering av hva du finner, 
hjelper å stoppe framtidig søppel.
Vi anbefaler alle å registrere rydde-
aksjonene på 
holdnorgerent.no/ryddeportalen/.
Og, selv om det viktigste er å rydde: 
Registrerer du det dere plukker opp på 
ryddeportalen, er du med å bidra med 
viktige data for å stoppe kildene til 

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

Hvilken nytte er det i å rydde en 
strand?
Kysten vår fungerer som en stor lense, 
der plast samler seg for en kortere eller 
lengre periode. 
Plast males opp til mindre plast, og noe 
skylles ut igjen. Rydder vi strender og 
viker jevnlig, er dette den mest effekt-
ive måten å fjerne plast som har havnet 
i sjøen på. 
Indre Oslofjord har ikke de samme 
mengdene plastsøppel som kystom-
råder på Vestlandet eller Nord-Norge. 
Indre Oslofjord er ganske lukket, og de 
mengdene søppel som driver inn fra an-
dre land, eller fra fiskeflåten er begren-
set. Vi er imidlertid mange mennesker 
som bor ved denne lukkede fjorden, og 
det meste av plasten vi finner er lokal. 
Mye er smått, og er i ferd med å bli 
mikro-plast, det vil si plastbiter min-
dre enn 5 mm.  Jo mindre plasten blir, 

Strandryddeuke:
Lars Dalen fra Marinreperatørene orienterte på ledermøtet om strandryddeuka.
Hvert år deltar tusenvis av frivillige på Strandryddedagen som er Norges største 
kollektive ryddedugnad. I 2018 finner Strandryddedagen sted lørdag 5. mai og er en del 
av strandryddeuken; 30. april – 6. mai.

Marin forsøpling.
Lokal innsats mot global utfordring.
Utfordringen med plast i ulike former 
som fyller havet, har fått et økende 
fokus de siste par årene.  Plast forsvin-
ner ikke, men brytes bare ned til min-
dre og mindre biter, og vi erkjenner nå 
at den økende mengden plast på avveie, 
er i ferd med å bli den største trusselen 
etter klimautfordringene.
En del av løsningen på denne utfor-
dringen er internasjonale avtaler og 
samarbeid for å hindre plastforsøp-
lingen. Samtidig er vi avhengig av at 
det gjøres en innsats helt lokalt. På en 
strand rett ved der du bor. På Nesodden 
med sine små viker og strender, ofte i 
tett sammenheng med bebyggelsen, er 
vellene sentrale i en slik innsats. Og 
mange velforeninger har drevet med 
dette lenge før ordet marin forsøpling 
var funnet opp.

Tekst og foto: Lars Dalen og Marinereparatørene
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marin forsøpling. De gode nyhetene er 
jo at dette faktisk monner. 

Et eksempel er at Q-tipspinner av plast, 
som vi finner hundrevis av på strende-
ne, nå blir erstattet med papp av alle 
de store butikkjedene, og flere endrin-
ger er på vei.

Ren Nesoddkyst er knyttet til Kyst-
lotteriet. Det vil si at når du fyller en 
sekk med søppel fra strendene (den 
trenger faktisk ikke å være full) er du 
med i trekningen av flotte opplevel-
sesbaserte premier. Samtidig får vi en 
oversikt over hvor mange som rydder, 
og plastsekken fra Kystlotteriet sikrer 
at det er lett å skille marint søppel fra 
vanlig søppel.

Ren Nesoddkyst. 
Ren Nesodd-kyst er en felles dugnad 
for rydding av Nesoddkysten. 
Initiativtakere er  Nesodden kajakklubb, 
Nesodden avdeling av Norsk Ornitolo-
gisk forening og Marinreparatørene, 

men alle som deltar har likt eierskap til 
aksjonen. Nesodden kommune bidrar 
med henting av avfallsekkene, og for-
midling av lodd. Marinreparatørene er 
sekretariat for Ren Nesoddkyst.

Praktisk!
Du kan hente sekker, sekkebånd og 
lodd på følgende steder:
Tangenten, Kiwi på Flaskebekk, Kiwi 
på Kirkekrysset, Joker på Fjellstrand 
og Spar på Fagerstrand.
Ryddeutstyret er gratis, og du velger 

selv hvor mange sekker du trenger. 
Sørg for å få med deg like mange lodd 
og kobbertråder til å lukke sekkene 
med (VIKTIG) som sekker, og ta med 
brosjyren ”Ryddeveilederen”.
Fulle sekker kan plasseres på en av 
flere hentesteder på Nesodden. Vi har 
ikke når dette skrives bestemt lokali-
sering av disse, men vil offentliggjøre 
dette så snart vi har dette på plass.

Til slutt: Skryt.
Det er lov å skryte uhemmet av rydde-
innsats. Særlig i sosiale medier. Det 
fører til at flere vil være med, og det 
er morsomt å se at vi er en del av en 
stor og voksende gruppe. Om du mer-
ker innlegg med #rennesoddkyst kan vi 
også se andre som rydder på Nesodden.

Er du ekstra ivrig på å tagge må du 
gjerne også tilføye #kystlotteriet og 
#holdnorgerent.
De ekstra interesserte kan melde seg 
inn i Facebookgruppa “2 minutters 
strandrydding Norge - Se hva jeg fant!” 
der man kan legge ut bilder av hva man 
finner, og dele erfaringer med andre in-
teresserte.

God rydding!



Tekst og foto: Grethe Marie Belboe
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Årsmøtet 2018:

Valgkomiteen:

Innfartsparkeringer på Nesodden:

Vi ønsker tilbakemelding på hvor mange som kommer, så 
det er fint om velet svarer på mailen som kommer, og oppgir 
hvor mange som kommer, innen torsdag dag 26. april 2018!

I tillegg til våre medlemsvel og æresmedlemmer blir invita-
sjon sendt til de politiske partiene i kommunen.
Vi håper alle våre medlemmer kan stille med representanter 
på møtet.

På websiden vår; nesoddenvelforbund.no, finner du:
Agenda, Årsberetning for 2017, Årsregnskap for 2017, 
Revidert budsjett for 2018 og forslag til budsjett 2019.

Etter årsmøtet vil styret gi en orientering om hvordan det går 
med «Veilys-saken»!

VEL MØTT!

Det venter spennende og utfordrende oppgaver i velfor-
bundet, som man ikke minst kan dra nytte av i det lokale vel-
arbeidet.
Du vil samarbeide med andre tillitsvalgte med samme inter-
esse som deg selv. Du vil kunne dra nytte av forbundets kom-
petanse på en rekke saksområder. Du blir med på å utforme 
ditt eget nærmiljø.

Ta kontakt med valgkomiteen hvis du har lyst til å sitte i 
styret, eller om du kjenner noen som har lyst.

Per Hopsø tlf. 90986842 eller
Arne Freddy Lendl tlf. 93861151.

Vi nærmer oss årsmøtet og i den anledning ønsker valgkomiteen seg innspill fra 
personer som kan tenke seg et styreverv i Nesodden Velforbund.

Årsmøte i Nesodden Velforbund, blir torsdag den 3. mai d.å. kl. 18.30 i Auditoriet på 
Tangenten. Invitasjon vil bli sendt ut via e-post.

Her er noen av forslagene som kom frem etter en kort 
ide-dugnad:
• De som parkerer og skal videre med buss får tilbud om
   gratis parkering. Resten må betale parkering.
• Kommunen bør stilles krav til nye utbyggere av større pro-
   sjekter om å bidra til bedring av infrastruktur, som parke-
   ringsplasser. Hvordan er praksis rundt dette i dag? 
• Grønnere infrastruktur – gang og sykkelstier. 
• Kan båten anløpe flere steder langs Nesodden?
• Private parkeringer – leie ut på dagtid? Villaeierne på 
   Tangen kan være interessert i å leie ut?
• Barnehagene oppretter parkering for «sine» foreldre?
• Slutte å halvere eksisterende parkeringsplasser!
• På kortsiktig basis: Opprette midlertidige parkeringsplasser 
   der det er mulig?
• Ekspress/shuttlebusser som kjører direkte til større parker-
   ingsplasser i rushtiden.
• Flere parkeringer på vestsiden. Avlaster automatisk de på 
   østsiden.
• Dele parkering for de som har barnehage-plass? 
Har du andre ideer eller forslag, så send dem til oss på e-mail: 
kontakt@nesoddenvelfobund.no.

Styret i Velforbundet ble oppfordret til å ta dette videre med 
komunen: Hva er kommunens tanker rundt dette?
Hvordan påvirker dette kommunens ansattes sin arbeids-
hverdag?
Ledermøtet retter også en sterk oppfordring til kommunen 
om å lage en omfattende brukerundersøkelse om dette, for å 
kartlegge behovene!

Mangel på innfartsparkeringer har blitt et problem på Nesodden. Dette ble 
tatt opp på ledermøtet i mars 2018, og det ble luftet litt meninger om temaet. 
Styret oppfordret til å komme med ideer og forslag til løsninger. 

”Innfartsparkeringen” i Skogheimkrysset på Fagerstrand. 
Her må rekkefølgen avtales

nøye på forhånd,om man ikke skal bli parkert inn...  


