Nordre
Nesøya
Vel

Innkalling til årsmøte 26. april.
Velet avholder årsmøte 26. april kl. 2000 ved Nesøya Skole.
Dagsorden:

Visste du…
…at Nordre Nesøya Vel består
av om lag 250 husstander?
…at velet driver nødvendig
vedlikehold som ellers ville
måtte bekostes og besørges
individuelt.

1. Konstituering og godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
5. Kontingent
6. Valg
Vel møtt!

…at vi ønsker å rette en takk
til dem som støtter oppunder!

By eller bygd...: det
kan sikkert være OK
å ryddet litt uansett…

Vårrengjøring 2012
Velet oppfordrer til at det
samlet aksjon den 3. Mai.
Vi oppfordrer til at alle rydder
søppel i egen vei, med
oppstart kl. 1800.
Fulle sekker med søppel kan
settes på ”grusplassen” i
krysset Halsåsen/ Broveien, der
det vil bli hentet av Asker
Kommune og brakt til
Yggeseth i løpet av få dager.

Kan du hjelpe oss!?
Kan du tenke deg å stille som
styremedlem i velet?
Eller hjelpe oss med tips om
folk som kan være
interesserte?
Vi ønsker navn!
Send en SMS eller ring til
90828999, eller ta kontakt pr. epost: fj@flt.no

Beretning for 2011 og interesseområder fremover:
Spesielt for nordre har det i løpet av 2011 vært jobbet med;
# Sikring av utrasende mur i Øverbergveien.
# Etablerinag av grunnlag for at teleselskaper skal kunne tilby beborene
å tegne abonnementer på fiberoptisk løsning for datatrafikk.
# Målgang for arbeidet med å få til kommunal overtakelse av veistump
i Halsåsen.
# Opprettholde press på å kommunen for å realisere krav om forlenget
fortau i Øverbergveien, herunder mulig etablering av rushtidsbom på
veistumpen Myrveien 1-4, samt oppføring av flere fartsdumper på
utvalgte strekninger der det allerede er dokumentert store
fartsoverskridelser.
Det har vært avholdt 4 styremøter. Leder og sekretær møter også fast i
Nesøya Felles Vel. I tillegg deltar leder som del av NFV to ganger pr. år i
faste dialogmøter med Asker Kommune.
Vi viser til Nesøya Felles Vels nettsted og nyhetstjeneste
www.nesoya.net for ytterligere informasjon om hva som er utført av
velarbeider, samt saker av interesse også for beboerne på Nordre i
tiden fremover.

Har du en sak du mener velet bør arbeide med?
På Nordre finnes et nettverk av ”veikontakter” du kan spille inn saker
gjennom:
Na vn:
Vei:
Kontakt:
Mads Gjerdrum
Broveien
nr. 5,
:90652583
Johnny Veum
Sundveien
nr. 23, :93222555
Frode Janborg
Øverbergveien
nr. 20 A :90828999
C. H. Johannesen
Lille Øverbergvei
nr. 3
:90926064
Cathrine Altepost
Odden
nr. 18 :48033604
Anita T. Selmer
Dr. Natvigs vei
nr. 5
:91196654
Inger Lise Grindal
Sundfaret
nr. 1
:41544925
Vibeke Eriksen
Nordre Øverberg
vibben@hotmail.com
Siv Lunde Kolrud
Myrveien
nr. 39 :90682995

Styret i Nordre Nesøya Vel er: Formann Frode Janborg (90828999 - fj@flt.no), Hans-Erik Jacobsen (hej@first.no), Siril Sætersdal
(siril.satersdal@telenor.com), og Morten Woldsdal (mwoldsdal@kreabgavinanderson.com)

