Nordre
Nesøya
Vel

Innkalling til årsmøte 27. april.

Visste du…
Velet avholder årsmøte 27. april kl. 2000 ved Nesøya Skole.
…at Nordre Nesøya Vel
består av om lag 250
husstander?
…at velet driver nødvendig
vedlikehold som ellers ville
måtte bekostes og besørges
individuelt.
…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 2011
I forbindelse med at årets
Rusken‐ aksjonen går av
stabelen, oppfordrer velet til
samlet aksjon mandag den 9.
Mai (Uke 19).

Dagsorden: Se baksiden
Denne innkallingen sendes bare til våre veikontakter! Vi oppfordrer alle
dere om å spre ordet videre, og få folk til å møte opp til årsmøtet.
Vel møtt!

Beretning for 2010 og interesseområder fremover:
I år har vi spesielt jobbet med;
Forlengelse av fortauet langs Øverbergveien.
Øverbergveien er Nordre Nesøyas største og farligste
skolevei. Velet har fått dokumentert at trafikkmengden på
veien er økende, at hastighetsnivået er alarmerende høyt,
og at uvettig kjøring finner sted i stort omfang på de tider
da det er flest skolebarn som går til skolen på veier uten
fortau!! NNV har i sakens anledning, sammen med Nordre
Nesøya Sameiets Vel og skolens FAU sendt et brev til Asker
Kommune der vi krever oppfylling av reguleringsplan og videreført
fortau langs med de kommunale delene av Øverbergveien.
Vi har også respondert positivt på et forslag fra Asker Kommune om å
kunne stenge Myrveien 1‐4 for biltrafikk, slik at en sikker skoleveitrasse
sikres også for dette veistykket.
Vi jobber også videre med et prosjekt om å få Asker Kommune til å ta
over ansvaret for ett bestemt stykke av Halsåsen som fremdeles har
status som velvei.

Vi oppfordrer til at alle rydder
søppel i egen vei, med
oppstart kl. 1800.

Det har vært avholdt 5 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.

Veikontaktene for de enkelte
veier er orientert, og har fått
utdelt et tilmålt antall sekker
fra Asker Kommune.

Vi viser til vedlagte årsberetning fra Nesøya Felles Vel for ytterligere
informasjon om hva som er utført av velarbeider, samt saker av
interesse også for beboerne på Nordre i tiden fremover.

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.

På Nordre finnes et nettverk av ”veikontakter” du kan spille inn saker
gjennom:
Na vn:
Vei:
Kontakt:

Har du en sak du mener velet bør arbeide med?

Mads Gjerdrum
Johnny Veum
Frode Janborg

Broveien
Sundveien
Øverbergveien

nr. 5,
:90652583
nr. 23, :93222555
nr. 20 A :90828999

Styret i Nordre Nesøya Vel er: Formann Frode Janborg (90828999 - fj@flt.no), Hans-Erik Jacobsen
(hej@first.no), Morten Woldsdal (mwoldsdal@kreabgavinanderson.com) , og Kjersti Ristvedt
(kjersti.ristvedt@gmail.com)

C. H. Johannesen
Øverbergvei

Lille
nr. 3
:909

26064
Cathrine Altepost
Odden
nr. 18
:480336
04
Anita T. Selmer
Natvigs vei

Dr.
nr. 5
:91196654

Vibeke Eriksson
Nordre
Øverberg
vibben@h
otmail.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), Morten Woldsdal (mwoldsdal@kreabgavinanderson.com) , og Kjersti Ristvedt
(kjersti.ristvedt@gmail.com)

Innkalling til årsmøte i Nordre Nesøya Vel 2011
Det innkalles med dette til årsmøte for Nordre Nesøya Vel.
Hvor: Nesøya skole
Når: Onsdag 27. April 2011, kl.: 20.00
Årsmøtene skal etter vedtektene behandle;
1) Godkjennelse; Innkalling og dagsorden
2) Valg av ordstyrer og referent
3) Gjennomgang og godkjenning av årsmelding/ referat
4) Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2010, revisors beretning +
budsjettforslag for kommende år
5) Innstilling på kontingentsats:
Styret innstiller på en uforandret velkontingent pålydende kr. 250,- for kommende periode.

6) Innstilling til valg:
Til valg som formann: Styret innstiller på gjenvalg av nåværende leder Frode Janborg for 2 nye år.
Til valg som styrets sekretær: Styret innstiller på gjenvalg av nåværende sekretær Hans Erik Jacobsen
for 2 nye år.
Til valg som økonomiansvarlig: Styret innstiller på valg av Charlotte Nagelgaard
Ikke på valg: Informasjonsansvarlig Morten Woldsdal

7) Saker til behandling eller orientering på årsmøtet:
# Vedtekter: Velets vedtekter er fra 1940, og har stått uforandret siden dette. Er det på tide med en
revisjon? Evt. forslag til ny vedtektsordlyd legges frem til diskusjon og evt. vedtak.
# Trafikksikkerhetsarbeidet for Nordre Nesøya: Orientering om oppfølging av arbeidet med å få
forlenget fortau langs Øverbergveien, stengning av Myrveien 1-4, samt mulig strategi for å få overdratt
velveier for kommunal overtakelse.
# Orientering om velsaker i regi av Nesøya Felles Vel

8) Eventuelle saker som lar seg behandle på møtet.

Vedlegg:
- Regnskap for perioden
- Årsberetning fra Nesøya Felles Vel

Styret i Nordre Nesøya Vel er: Formann Frode Janborg (90828999 - fj@flt.no), Hans-Erik Jacobsen
(hej@first.no), Morten Woldsdal (mwoldsdal@kreabgavinanderson.com) , og Kjersti Ristvedt
(kjersti.ristvedt@gmail.com)

