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OBS          HUSK

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

Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikk-
sikkerhetstiltak 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

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 tilba-
kemelding om noe er feil, og send oss eventuelle endringer. 

NVF organiserer fellesbestilling på strøsand i år også! 
Bestillingsfrist: 31. oktober for levering til kommende vinter.
Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle kasser med strøsand. Terje Larsen i styret samkjører som vanlig 
bestillinger av strøsand for våre medlemmer og vi får samme rabatt som tidligere: 25%. 
Du finner «oppskrift» på hvordan du bestiller på våre nettsider: www.nesoddenvelforbund.no/strosand.html

Sandkasser må det enkelte vel besørge selv. Disse kan bl.a kjøpes hos sommer-butikken.no

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. Faktura sendes ut til de enkelte velforeninger i etterkant.

I samarbeid med  Nasjonalbiblioteket, skannes nå alle 
tidligere utgitte utgaver av Fellesvelets avis. 
Tilsammen har vi alle avisene som har blitt gitt ut av Felles-
velets avis siden første utgave kom ut i 1947, og nå skal de 
skanne inn disse for oss. 
Filene gjøres søkbare, slik at man kan søke seg gjennom 
artikler som handler om saker man er interessert i og finne 
historikk om denne.

Digitalisering av gamle utgaver av Fellesvelets avis!
Det skal også lages et saksbasert register som beskriver alle 
artiklenes innhold, slik at det blir lettere å finne detaljer om 
saker som har vært omtalt i avisen vår. 
Vi kan love at det er mye spennende lesestoff for de som er 
interessert i Nesoddens historie!
En liten smakebit kommer her i en sak fra desember 1995.  
Den har belyst en liten og litt morsom intern diskusjon, og 
som har avklart at alle har litt rett... nemlig...:

Skal flertallsformen av vel skrives med med en eller to l-er?
Dette klippet fra desemberutgaven 1995 
av Fellesvelets avis viser at også 
tidliere sekretær har vært opptatt av hvor 
mange L-er vel skal ha i flertallsform. 
Dette er egentlig en morsom liten  intern 
diskusjon som vi i redaksjonen har hatt i 
en del år, så bær over med oss litt, 
- noe må man jo finne på å underholde 
seg med, her man sitter alene på sitt 
hjemmekontor...
Konklusjonen blir vel da, at hvis man 
skriver vel med en L i entall, så må det 
også skrives med en L i flertallsform og 
siden alle våre medlemmer heter vel, 
med en L - vel... - sier jeg ikke mer...
Joda - her går det unna... :) 


