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Ansv. Erik Sennesvik

Tid for å søke om
momskompensasjon
Om en ukes tid kommer informasjon om å
søke kompensasjon for merverdiavgift på
frivillig arbeid i 2020. Fristen er 1. juni.
Vellenes Fellesorganisasjon klaget på
avslag for en del aktiviteter for tildelingen
for 2019. Vi venter fremdeles på en
avklaring. Side 5 og 6.

Landskonferanse
digitalt med mange
viktige temaer
Bedre gjennomslag i kommunen for
synspunkter fra velforening og grendelag?
Nye reguleringsplaner ødelegger
nærmiljøet? Eldre som den «nye oljen» i
frivillig arbeid? Se side 2 - 3, 10 – 21.

Det brenner!
Velforeningen har ikke ansvar for
brannsikkerhet i boliger, men gode råd
kan spare liv. Dessuten, brannbilene skal
fram på smale veier, ikke minst i nyere
boligområder med tett bebyggelse.
Kanskje er det velforeningen eller sameiet
som har ansvar for disse veien?
Ryddighet og orden reduserer omfanget
av en brann.
Les mer på side 13.
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Lederens hjørne:
Når gravemaskinen
kommer er det for seint
Da er planene vedtatt, utbygger har fått sine
tillatelser, folk protesterer.
Daglig leser vi i Vellenes Fellesorganisasjon om
velaksjoner, om frustrasjon over at
lekeområdet forsvinner eller at byggene som
skal reises foran sameiet har 4 etasjer og tar
både sol og utsikt fra det etablerte bomiljøet.
Kommuneplanens arealstrategi og arealplan er
begynnelsen på disse utfordringene. Dette er
tunge dokumenter, men vi anbefaler
velforeninger og grendelag om å sette av litt tid
til gjennomlesning når kommunen legger
sakene ut på høring. Berører det vårt område?
Det samme gjelder for kommuneplanens
samfunnsdel.
Disse plandokumentene blir styrende for
kommunen i flere år. Blir et område
omregulert fra natur og friluftsliv til
bebyggelse, er det fritt fram for en utbygger å
foreslå utbygging. Det kan bli boligblokker i et
småhusområde eller utbygging i et viktig
turområde eller landbruksområde.
Sjekk når disse planene er til behandling i din
kommune.

Hilsen Erik Sennesvik

Enighet om videre
strategi for
Vellenes
Fellesorganisasjon
Gode tilbakemeldinger på et digitalt
landsmøte. Ja, noen tok til orde for
at neste møte må bli en hybrid:
Både fysisk og digitalt. Se også om
landsmøtet på www.velnett.no
Det var gjennomgående tilslutning til
styrets framlegg til vedtak. Antall
foreninger som velger å være med i
fellesorganisasjonen er jevnt økende, men
det er plass til flere!
Medvirkning i nærmiljøsaker
Etter forslag fra Oslo Velforbund vedtok
landsmøtet en plan for styrking av
medvirkning i arealplaner og
reguleringsplaner. Et begrunnet forslag blir
sendt Stortinget og Kommunaldepartementet.
Ønske om flere delegater
Hele landet må med! Representanter fra
Nord-Norge minnet om at det ikke bare er
et spørsmål om kostnadsdekning, men det
tar tid å reise fra steder utenfor de store
kommunikasjonsveiene til et møte i Oslo.
Mange tillitsvalgte er i daglig arbeid og kan
se det som en utfordring med flere
reisedager.
Hybridmøte
Ikke alle likte tanken på hybridmøte, fysisk
og digitalt. Både de formelle og uformelle
diskusjonene og erfaringsutvekslingen i
pausene er viktig for en levende
organisasjon. Styret vil sette av tid til dette
i styreseminaret til høsten
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Nye ansikter i styret
Geir Ivar Leithe fra Rælingen/Viken og Ole Johan Jensen fra
Bremnes/Vestland på Bømlo kommer inn som nye varamedlemmer i
styret. Roger Aaserud ble oppnevnt av styret i fjor sommer og
formelt innvalgt i år som varamedlem
Geir Ivar Leithe fra Rælingen og Ole Johan Jensen fra Bremnes på Bømlo kommer inn som nye
varamedlemmer. Roger Aaserud, som altså har fungert i nesten et år, er velleder i
Lillehammer. Det var landsmøtet i 2020 som ga styret fullmakt til å oppnevne varamedlem.
Varamedlemmer innkalles til alle styremøter.

Geir Ivar
Leithe

Ole Johan
Jensen

Roger
Aaserud

Geir Ivar er nå «ung
pensjonist» og har ledet
Rudsberghaugen Velforening
i 12 år. Men velarbeid er
ikke noe nytt. Han har vært
leder i Gullholdstranda
Velforening i Namsos. Han
har bred erfaring fra
organisasjonsarbeid og
idrett. Arbeidserfaring innen
tele, data og administrasjon.

Yrkesaktiv som
seniorrådgiver i IKT. Leder i
Leite Aust Velforening på
Bømlo de siste 3 årene.
Men har også andre
organisasjonsverv og har
vært innom lokalpolitikken.
Store datasystemer og
økonomistyring og kontroll
er viktige oppgaver.
Et sterkere VFO er viktig for
velbevegelsen

Roger er også «ung
pensjonist» Han er leder i
Skogen Sør Velforening i
Lillehammer. Han var i 10 år
leder i Isbakken Vel i Halden.
Har mange år som tillitsvalgt
i Norsk jernbaneforbund.
Bruker mye tid på typiske
veloppgaver. Han har også
politisk erfaring fra Halden.
Byggeskikk, estetikk i nye
bomiljøer er en hjertesak.

.
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Velbevegelsen er viktig og nyttig – men verd
frivillighetsmidler?

Kulturdepartementet møter
oss med velvilje og gjensnørt
pengesekk.
Endelig fant Kulturdepartementet tid til å møte Vellenes
Fellesorganisasjon. 12. mars var dagen for å drøfte hvordan
departementet vil følge opp Stortingets klare beskjed om å finne
plass til velbevegelsen i ordningene for driftstilskudd til frivillige,
landsomfattende organisasjoner. Det er spørsmål om «litt av»
bevilgningen på om lag 1.5 milliarder kroner. Styret registrerte at
motstanden er stor.
Departementet hadde ingen tanker om å
innlemme den nest største
dugnadsorganisasjonen i Norge i det
omfattende tilskuddssystemet:
«Departementet viste til tidligere møter og
dialog om saken, og bemerket at det hvert
år gjøres prioriteringer innenfor budsjettet
som gjør at tilskudd endres. Siden Vellenes
fellesorganisasjon i hovedsak er en
nærmiljøorganisasjon er det naturlig å ha
en dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, også når det gjelder
spørsmål om tilskudd. Merknaden fra
familie- og kulturkomiteen til statsbudsjettet 2021 går på at det skal være
mulig å søke på tilskudd, på lik linje med
andre organisasjoner. Dette er mulig, men
det finnes ikke en tilskuddsordning som er
rettet mot sentralorganisasjoner av den
type som Vellenes Fellesorganisasjon er.»
Tilskudd går til organisasjoner og til
spissete prosjekter
«Det finnes ingen tilskuddsordninger». Det
var jo nettopp det Stortinget ville endre på.
Ikke minst overskudd på tippemidler går til

landsomfattende organisasjoner som
driftstilskudd. Departementets egne
tilskudd er enten øremerkete formål og
tildelt landsomfattende organisasjoner.
Dette er historisk betinget. De øvrige
tilskuddene er spisset på avgrensede
formål, og fanges opp av de samme
organisasjonene som prosjekter drevet av
de store sekretariatene de disponerer.
Er du stor, blir du større
Hovedlinjen i tilskuddsordningene er at «er
du stor – blir du større, er du liten – forblir
du liten». Vel og merke økonomisk – ikke i
betydning for frivilligheten i Norge.
Overraskende interessesvikt
Godt velarbeid er godt for folkehelsen,
trivsel, lokal tilhørighet og stedsutvikling.
Dette er mål regjeringen har, men hvem
skal gjøre jobben?
Styret er provosert
Svarene må betegnes som «en mur av
velvillighet». Styret mener derfor at
Vellenes Fellesorganisasjon må tilbake til
Stortinget. Spørsmålet som må stilles:
Hvorfor denne motviljen?
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Kompensasjon av merverdiavgift 2020:

Endringer i veiledning og
retningslinjer
Lotteritilsynet hadde flere innvendinger mot søknadene for 2019. Vellenes
Fellesorganisasjon mener at disse er uberettiget, men vi har ikke mottatt svar
på klagen. Dermed er det for øyeblikket en del usikkerhet omkring årets
søknadsrunde. Men sørg for at søknaden fra velforeningen din er sendt til
Vellenes Fellesorganisasjon før 1. juni i år.
Så snart vi har fått en avklaring når det gjelder konkrete avgrensninger i
ordningen, vil vi informere med direkte melding gjennom medlemssystemet.
Av Annette Skogheim
Er velforeningen registrert i Frivillighetsregisteret kan man søke om momskompensasjon knyttet den frivillige
virksomheten. Dette kan gi penger i kassen til
din forening!
I fjor ble det utbetalt nesten 5,2 millioner
kroner fordelt på 294 foreninger.
I forårets søknad var det flere som enten ble
avkortet eller avslått. Les mer om dette på
neste side. Begrunnelsen fra Lotteritilsynet har
ført til at Vellenes Fellesorganisasjon
arbeider med å detaljere retningslinjene når
det gjelder kommende søknadsprosess:
Vi vil nå be om en mer detaljert beskrivelse
av kostnadene det søkes om. Det må komme
godt fram at det gjelder den
frivillige virksomheten. Har dere et ryddig
regnskap vil det ikke føre til mye ekstraarbeid,
men det vil gi oss i VFO og Lotteritilsynet bedre
muligheter til å vurdere søknaden. Ved behov
vil VFO også kunne be om vedtektene til
foreningen.
Da det er noen endringer
for søknadsprosedyren ber vi dere lese

veiledningen dere finner på www.velnett.no søknad om momskompensasjon 2021 og gå inn
på «Ofte stilte spørsmål».
Finner dere ikke svaret her kan dere kontakte
oss på tlf 941 48 897 eller
e-post post@vellenesfellesorganisasjon.no

Innsendingsfrist er 1 juni 2021.
Vi ser fram til å motta vellets søknad. Om ikke
medlemsforeningene søker, går pengene til
andre organisasjoner!
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Klage på Lotteritilsynets
svar om momskompensasjon for 2019
Klage ble sendt i desember. Vi har ennå ikke fått noen endelig avklaring:
«Velarbeid er samfunnsnyttig fellesinnsats for god stedsutvikling, trygghet i
nærmiljøet og trivsel der en bor. Generelt er velforeningenes aktiviteter til
nytte for dem som bor i området, selv om graden kan variere med alder,
familiesammensetning, nærhet til offentlig finansierte tilbud osv. Dette står i
kontrast til flere av søkerne som er klare interesseorganisasjoner og som
iverksetter aktiviteter som får en rekrutterende effekt for personlige
medlemskap i organisasjonene», skriver VFO i brev til Lotteritilsynet.
En vurdering av at “det ikke må være for tett knytning mellom kontingent,
gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelse” må ses i lys av dette.

Blant stridstemaene er innsamling av planteavfall i velområdet. Her ser vi resultatet av at slik
innsamling ikke skjer. Avfallet «bæres ut i skogen». Til stor glede for brunsnegler og med fare for at
«hagerømlinger» brer seg. (Foto: ES)

Av Annette Skogheim
Det var med en ambivalent følelse vi i Vellenes
Fellesorganisasjon i fjor mottok avgjørelsen om

momskompensasjon fra Lotteritilsynet i
2020. Avkortningen i fjor var mindre enn
tidligere år noe som førte til at flere av våre
søkere mottok mer i momskompensasjon.
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Derimot var det flere av våre medlemmer som
fikk avkortning eller avslag på sin søknad.
Vi merker oss at Lotteritilsynet har lagt seg på
en streng linje når det kommer til vurderingen
av velforeningers oppgave og hva en kan søke
om momskompensasjon for.
Ryddeaksjoner
Noen velforeninger fikk avkortning eller avslag
på sine søknader om kompensasjon for
kostnader knyttet til opprydding i velområdet
og hageavfall. Dette vurderer Lotteritilsynet til
å være av privatøkonomisk karakter.
Innkjøpt hjelp
Andre fikk avslag eller avkortning på innleide
tjenester når velforeningen hadde obligatorisk
medlemskap. Lotteritilsynet vurderer her
innleide tjenester finansiert av pliktig
kontingent vurderes knyttet til kostnader av
privat karakter
Klage på tolkning av nærmiljøarbeid
29.12.20 sendte Vellenes Fellesorganisasjon
inn en klage på flere av Lotteritilsynets
vurderinger. Her la vi inn prinsipielle
vurderinger og direkte tilsvar fra aktuelle
medlemsforeninger. Vi har spesielt lagt vekt på
velforeningenes egenart,
det frivillighet arbeidet velforeningene gjør selv
om de har pliktig medlemskap og innsamling av
hageavfall.
Spesielt opprydding av kvist, plante- og
hageavfall er en oppgave som strekker seg
langt tilbake i tid for velforeninger. Det er også
en stor oppgave foreningene gjør for sitt
nærmiljø. Vellenes Fellesorganisasjon ser at
henting av hageavfall og tilrettelegging for
dette er frivillige tiltak til nytte for alle beboere
i området, ikke bare velforeningens
medlemmer. Henting av biologisk planteavfall,
unntatt matavfall (d.v.s.
planter/kvister/avklipp) har vært en tradisjon
for velforeninger mange steder i landet i lang
tid og representerer på mange måter selve
dugnaden for et bedre bomiljø. Det er viktige
frivillighetsoppgaver som bidrar til å skape
tilhørighet og ansvar for å løse også andre
fellesoppgaver. Det reduserer forurensning og
at avfall blir liggende ute i naturen.

Ryddige nærområder er god folkehelse, men
ingen selvfølge. (Foto: ES)
Lang klagebehandling
Grunnet arbeidet med tilskudds-pakker til
frivilligheten i forbindelse med Covid-19 er
klagen ikke ferdigbehandlet per i dag. Vi er i
dialog med Lotteritilsynet og har fått beskjed
om at enkelte momenter av vår klage vil bli
sendt til Lotterinemnda som vil gjøre en
vurdering. Dette vil trekke ut i tid og vi
forventer ikke at vi får en avklaring før tidligst
fjerde kvartal 2021. Følg med på Facebook og
velnett.no.
Fram til da må dermed Vellenes
Fellesorganisasjon forholde seg til
Lotteritilsynets vurderinger.
VI vil jobbe hardt for at våre standpunkt går
gjennom hos Lotterinemnda.

Vellenes Fellesorganisasjon
Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
Org.nr.: 995 499 886
Administrasjonsleder
Annette Skogheim
941 48 897
Organisasjonskonsulent
Ingeborg Bastiansen
907 06 249
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Medlemsundersøkelsen:

Nært, men ikke problemfritt samarbeid mellom vel og
kommune
Av Harald Koht og Ingeborg Bastiansen

I likhet med offentlig sektor produserer
vellene hva økonomene kaller «frie goder»
for alle i nærmiljøet. Det kan være anlegg
og vedlikehold av lekeplasser,
fellesområder og møteplasser. Det er
derfor naturlig med utstrakt samarbeid
mellom vel og kommune mange steder i
landet. Men vellene er selvstendige, som
oftest frivillige foreninger; det er dermed
ikke selvsagt at kontakten mellom vel og
kommune er like tett over alt.
Medlemsundersøkelsen som VFO nylig
gjennomførte viser at det er store
variasjoner i samarbeids- og kontaktformer
mellom vel og kommune. I løpet av de siste
fire årene har 36 prosent av vellene
gjennomført tiltak i samarbeid med
kommunen.

Tabell 1 viser de viktigste tiltakene:
Hvem tar initiativet til dette samarbeidet?
Undersøkelsen viser at vellet regner seg
som initiativtaker i 91 prosent av tilfellene.
I stor grad innebærer samarbeidet
økonomisk støtte fra kommunen, men også
praktisk hjelp til gjennomføringen.

Tabell 1. Viktigste områder for samarbeid mellom vel og kommune siste 4 år. Prosent.

Friområder
Lekeplasser
Trafikksikkerhet
Avfallshåndtering
Rydding
Gangveier

36
34
32
31
30
20
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Vellene ønsker gjerne å styrke samarbeidet med kommunen sin, slik det framgår av tabell 2.
Tabell 2. Vellenes viktigste ønskemål til kommunen. Prosent.

Økonomisk støtte
Praktisk hjelp
Fast kontaktperson i kommunen
Møtelokaler

55
49
46
16

Hvordan ser vellene på samarbeidet med kommunene i dag? Her er variasjonen stor mellom
dem som sier at samarbeidet fungerer meget bra til dem som mener det er dårlig eller helt
fraværende, figur 1.

Svarene på dette spørsmålet har endret
seg mye over tid. På 1990-tallet og
begynnelsen av 2000-tallet var vellene
svært godt fornøyde med det kommunale
samarbeidet.
Seinere har antallet som svarer meget bra
eller tilfredsstillende gått betydelig tilbake.
Svarfordelingen i figur 1 er imidlertid den
samme som i VFO sin forrige
medlemsundersøkelse 2015. Se artikkel i
tidsskriftet Plan 2018 nr. 2, s. 28-33, for å
se utviklingen over tid.

I mange kommuner er det opprettet
samarbeidsorganer der vel og kommuner
møtes.
I alt 26 prosent av vellene i undersøkelsen
oppgir at de er medlem av et slikt utvalg
for kommunen under ett eller bare for en
del av kommunen. Vel og kommune har
dessuten mulighet for å samhandle ved
hjelp av en rekke andre møte- og
kontaktformer.
Vi skal se nærmere på disse i kommende
utgaver i av Velposten.
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Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog:

«Sammen skaper vi
fremtiden»
Velhistorien i Bærum nærmer seg 150 år. Den første forløperen til
dagens velforeninger ble stiftet i Sandvika i 1890: «Selskabet til
Sandvikens Belysning». Det første fellesrådet ble stiftet i 1917.
Samarbeid mellom velforeninger og kommune har med andre ord
lange tradisjoner i Bærum. Og hvor du enn setter foten, befinner du
deg i et velområde definert på kommunens kart. Her er hilsenen
under landskonferansen 2021.
Av ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog:
Det var veldig hyggelig å være sammen med mange av dere
på landskonferansen og få muligheten til å fortelle om det
gode samarbeidet Bærum kommune har med vellene. Jeg
har blitt bedt om å gjenta budskapet mitt skriftlig.
Jeg vil starte med å gi ros til velforeningene over det ganske
land for den viktige rollen dere spiller for utviklingen av
nærmiljøene i kommunene deres. Her er det mye dugnad og
godt arbeid! Jeg er sikker på at jeg har med meg alle landets
ordførere på en stor takk til dere!
I Bærum har velforeningene lange tradisjoner og er viktige
aktører når det gjelder utvikling av gode bomiljøer for
lokalsamfunnets innbyggere. Vi har velforeninger i Bærum
som har fylt 125 år og som til fulle har bevist at de dekker et
behov og er til glede og nytte for nærmiljøet. De setter store
samfunnsspørsmål på dagsorden, blir lyttet til og tas på
alvor. I Bærum har vi i dag 46 aktive vel som hver på sin
måte er talerør for innbyggerne i lokalmiljøet.
Velforeningene har klart å utvikle seg og tilpasse seg til et
samfunn som er i bevegelse og setter viktige saker på

dagsorden. Dette sier mye
om hvilke ressurser
velforeningsstyrene
besitter.
I mine snart ti år som
ordfører har jeg prioritert
å møte velforeningene.
Og jeg synes det er veldig
hyggelig å bli invitert på
årsmøtet til Bærum
Velforbund hvert år og
snakke om det som skjer i
kommunen vår og lytte til
de mange gode
innspillene.
Det som slår meg er at
vellene er et levende
uttrykk for den norske
dugnaden. Og for
kommunen er
velforeningene viktige
samarbeidspartnere i
utviklingen av
Bærumssamfunnet med

11

Avtalen bygger på
følgende felleserklæring:
«Velforeningene i Bærum
representerer
lokalsamfunnet i forhold
til kommunen.
Det innebærer at den
enkelte velforening, hver
innen sitt distrikt, er gitt
status som det primære
samarbeidsorgan for
kommunen når det gjelder
saker som berører det ytre
miljø eller på annen måte
er av spesiell interesse for
lokalbefolkningen.
I tilsvarende saker av
felles interesse for flere
distrikter, kan Bærum
Velforbund koordinere
saksbehandlingen».

(Foto: Elena Garm)

sin nærhet til innbyggerne, med ressurser og kapasitet, og
ikke minst uttalt motivasjon til å bidra til omstilling.
Jeg vil si det så sterkt som at uten vellene ville mange
nærmiljø stått fattige tilbake. Vellene ivaretar innbyggernes
felles behov og fremmer krav og synspunkter overfor lokale
politiske myndigheter. Velforeningene fungerer med andre
ord som innbyggernes forlengede «lyttepost» og
«signalformidler» og er en viktig del av demokratiet vårt.
Derfor er jeg så glad for at Bærum kommune og Bærum
Velforbund har formalisert det viktige samarbeidet og
inngått en samarbeidsavtale. Avtalen kan dere lese på
nettsidene til Bærum Velforbund:
https://www.baerumvelforbund.no/punkt_05/underpunkt_
04/

For oss som politikere og
kommune er det veldig
viktig å lytte til
innbyggernes kunnskap og
kompetanse, og gi rom for
reell medvirkning og
dialog. Derfor har vi blant
annet årlige møter
mellom politikere og
velforeningene og halvårlige møter mellom
kommunens administrative ledelse og
velforeningene.
På møtene tar vellene opp
en rekke samfunnsaktuelle temaer; alt fra
mobilmaster til senterutvikling som besvares
både fra politisk hold og
administrasjonen.
Jeg vet at både
velforeninger og politikere
uttrykker stor tilfredshet
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med denne muligheten til å møtes.
Velforeningene kan også ta kontakt med de politiske
utvalgene for å fremme synspunkt til saker som er til
behandling, og det kan avtales møte mellom utvalg og
velforeningens styre i konkrete saker som skal behandles.
Mange av vellene også er til stede på de politiske møtene i
rådhuset for å følge sakene fra sitt nærmiljø. Eller slik det er
nå – følger møtene digitalt.
Som dere skjønner er jeg veldig begeistret for vellene våre
og setter stor pris på den viktige rollen de har i
lokalmiljøene, og jeg er så glad for at vi har aktive vel i
kommunen.
Et dypdykk i kommunens arkivløsning viser et stort
engasjement i ulike saker – blant annet som høringsinstans i
plan- og byggesaker, turveier, veilys, grøntarealer,
kollektivtrafikk, utviklingen av byen vår Sandvika for å nevne
noen. Vellene er også sterke pådrivere i kampen om å
bevare viktige lokale institusjoner.
Og gjennom kontingentmidlene gir vellene støtte til andre
lokale foreninger og frivillighetstiltak for barn, unge og
eldre. De frivilliges innsats sørger for at vellene lever. Og det
engasjement som mange representanter for våre vel
utviser, vitner om at det er mange gode ambassadører for
nærmiljøene rundt om i kommunen som ivaretar
lokalbefolkningens interesser på en utmerket måte.
Bredden i saker og oppgaver som engasjerer vellene
mangler sidestykke, og uten frivillig sektor – som jo vellene
representerer – ville mange lokalsamfunn vært fattige.

Kommunale
velforbund i
VFO:
Asker Velforbund
er en paraplyorganisasjon
for velforeningene i Asker
kommune. Formålet er å
ivareta medlemmenes felles
interesser og søke å utvikle
Asker til et trygt og godt
bomiljø. Alle saker som
fremmer formålet, kan tas
opp. Velforbundet er
partipolitisk uavhengig

Velforeningenes
Fellesråd Tønsberg
er en partipolitisk nøytral
sammenslutning av
velforeningene i Tønsberg
kommune og skal i sitt
arbeid bidra til en balansert
utvikling ved å arbeide for
gode oppvekstvilkår og
bomiljø og bidra i utviklingen
av kommunen.

Så igjen ALL HONNØR TIL DERE ☺

Velforeningenes
Fellesutvalg,
Haugesund,

Fra et av de mange drøftingsmøtene med Bærum Velforbund

heretter kalt VFU, er en
partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon for
byens velforeninger. VFU
skal være tilsluttet et
landsdekkende velforbund.
VFU skal:
- bistå den enkelte
velforening med råd og
veiledning i den utstrekning
velforeningene selv ønsker
og VFU finner det naturlig.
- ivareta medlems-
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foreningenes interesser
overfor kommune og andre
offentlige organer.
- være kontaktorgan
mellom kommunen og
velforeningene.

Oslo Velforbund
er en partipolitisk nøytral
sammenslutning av
velforeninger i Oslo.
Oslo Velforbund skal være
bindeledd mellom
velforeningene i spørsmål
om saker av prinsipiell
betydning og generell
karakter

Nesodden Velforbund
er en partipolitisk nøytral
samarbeids- og
fellesorganisasjon for
foreninger/sameier/lag på
Nesodden og tilstøtende
kommuner, som har
interessefellesskap på
Nesodden.

Brannsikkerhet i
velforeningen
Tommy Ueland, Senioringeniør, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap DSB ga
forsamlingen en «støkk i livet» under
landskonferansen. Det går få minutter før en
brann oppstår til du må løpe. Varme og
branngasser gjør slukkingsarbeid umulig.
Tiden det tar å finne telefonen og finne fram til nødnummeret blir
en utfordring for mange, ikke minst eldre mennesker.
Brannøvelse
Regelmessig brannøvelse bør være et minimum i velforeningen
eller sameiet. Send påminnelse til alle i velforeningen. Ikke bare
for å sjekke brannvarslerne, men for å foreta rømningsøvelse.
Boligbrann er alvorlig
Hele 45 prosent av brann- og redningsvesenets brannutrykninger
til boliger i 2018 skyldtes komfyren. De rykket i fjor ut til 3 537
branner i private hjem, hele 1 583 av disse var branner og
branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. Én enkel
komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå
opp i røyk.

Bærum Velforbund
er en partipolitisk nøytral
sammenslutning av
velforeningene i Bærum og
skal i sitt arbeid bidra til en
balansert utvikling ved å
arbeide for gode
oppvekstvilkår og bomiljøer
og bidra til at det tas naturog miljøhensyn i utviklingen
av kommunen

Hva med din
kommune?
Ta kontakt med oss om å
danne et kommunalt
velforbund for å styrke
samarbeidet med
kommunen

Rekkehus gir utfordringer
Rekkehus er spesielt utsatt. Sjekk hvordan brann i en seksjon kan
spre seg til andre seksjoner. Hvor lang tid går det før brann i en
seksjon slår gjennom til neste seksjon. Hva med utbygg som
verandaer. Ofte er disse i tre og brannen flytter seg på utsiden av
bygget. Tett hulrom med treplate. Den vil holde varmen tilbake
avgjørende minutter. Hva er lagret på verandaen. Brannfarlig?
Kommer brannvesenet fram?
Hva med veiene i boligområdet. I mange sameier er dette smale,
private veier. Her skal brannvesenet fram med store biler. Hva
med parkering og sperrer som er satt opp. Ta en gjennomgang av
området i velforeningen. Minutter er viktig.
Les mer på DSB | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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«Tidligere ville jeg ha vært definert som en
eldre person. Nå tror jeg nok jeg går under
begrepet middelaldrende, og det har jeg tenkt
å være en god stund til». Sagt i debatten.

Aldersvennlighet i
lokalsamfunnet
De mange friske, spreke og aktive eldre er en ressurs for samfunnet
Av Ingrid Köhler Knutsen, prosjektleder, Senteret for et
aldersvennlig Norge
Vi har hørt det en stund; eldrebølgen som kommer som en
katastrofe - en tsunami som skyller inn over landet. At vi blir
flere eldre, og at vi lever lenger har vi visst en stund. Det er
nok av dokumentasjon på denne utviklingen. I noen
kommuner blir antallet eldre doblet de neste 20 årene. Det
blir færre yngre i arbeid bak hver pensjonist i tiden som
kommer.

Men la oss snu på bildet.
At vi blir eldre er ikke et
problem, tvert imot. Det
at vi lever lenger og er
friskere betyr flere gode
leveår i Norge. Det er et
av våre viktigste helsemål
og en suksesshistorie.
Vi lever lenge som friske
pensjonister. De mange
friske, spreke og aktive
eldre er en ressurs for
samfunnet. Regjeringen
vil skape et aldersvennlig
Norge. Det handler om
hva vi som samfunn kan
gjøre for at eldre skal
kunne delta, leve aktive liv
og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

Ingrid Køhler Knutsen prosjektleder, Aldersvennlig Norge,
Helsedirektoratet, var «stand in» for Trude Drevland som ble
forhindret fra å holde sitt innlegg. Knutsen har imidlertid lang og
bred erfaring fra et område som får økende fokus fra politikere og
folk flest. (Foto: Skjermdump fra konferansen)

Et aldersvennlig samfunn
betyr blant annet gode og
trygge lokalsamfunn med
boliger som er gode å bli
gamle i, og et nærmiljø
hvor vi kan være aktive og
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greie oss selv og få bidratt med våre ressurser.
Det handler om nærmiljø
Målet er å skape et samfunn som er godt for alle, både eldre
og yngre. Skal vi lykkes trenger vi fysiske miljøer som
inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers
av alder og funksjonsnivå og gode nærmiljøer som
inkluderer og engasjerer.
Både eldre og barn omtales ofte som «stedbundne»
brukere. Derfor er nærmiljøet ekstra viktig for disse
gruppene. De nære omgivelsene blir avgjørende for
livskvaliteten og den enkeltes mulighet til å delta i
samfunnet.
Norske Arkitekters Landsforbund har utviklet en håndbok i
aldersvennlig stedsutvikling. Der vises det til at det gjerne
handler om benker og god belysning, offentlige toalett,
trygge gangveier til hverdagens gjøremål, kort vei til
butikken og offentlige tjenester, tilrettelagte
transportløsninger, brøyting og vintervedlikehold, parker og
turveier som er lette å nå, eller sosiale møteplasser i
lokalmiljøet. Alt dette, og mer til, er viktige tiltak for eldre –
som alle tjener på.
Vellenes bidrag
Vellenes fokusområder er samarbeid i kommunene,
tilrettelegging for arbeid i nærmiljøet og medvirkning i
lokalsamfunnene. I dette ligger folkehelse, bomiljø,
deltakelse og integrering.
Dette passer godt inn i det som ligger i aldersvennlig
stedsutvikling. Velforeningen er et sted der ressurssterke og

På en benk i parken, eller aktiv for nærmiljøet. I Aktiv betyr
folkehelse, bomiljø, deltakelse og integrering. (Foto: ES)

friske eldre kan engasjere
seg og der de som
engasjerer seg kan gjøre
noe viktig for andre eller
for fellesskapet.
Vellene har en unik
posisjon for å kunne være
en viktig bidragsyter i å
forme et aldersvennlig
Norge med sin lange
historie og arbeid som er
tuftet på medvirkning. De
eldre må trekkes inn. Og
det er ute i kommunene
og det enkelte lokalsamfunn dette må skje.
Lyttepost
Velforeninger en lyttepost
og et talerør for
lokalmiljøene i
kommunen. Dette er en
unik posisjon.
Mulighetene for dere som
lokale velforeninger er
mange.
Det dreier seg for
eksempel om hvordan
dere kan bidra til å få fram
de eldres stemme,
hvordan dere kan
samarbeide med de
kommunale eldrerådene
og hvordan dere kan bidra
til å rekruttere spreke
eldre til arbeidet dere
gjør.

16

Plan- og bygningsloven må forsterkes med reell innbyggermedvirkning

Krav om bedre stedsutvikling
basert på reell
medbestemmelse for
innbyggerne
Det er høy temperatur rundt byggeprosjekter i både byer og
kommuner landet rundt. Velforeninger og lokale aksjonsgrupper
protesterer mot utbygging som oppleves ødeleggende for
nærmiljøet.
Av Audun Engh, styremedlem i
Oslo Velforbund, styremedlem i INTBAU
Norge
Mange etterlyser også bedre medvirkningsprosesser og muligheter for å
påvirke stedsutviklingen. I en ny
undersøkelse fra Oslo Met fremkommer
det at både kommuneansatte og politikere
mener god medvirkning har stor
demokratisk verdi. Det er derfor en
utfordring at dagens kommunale
medvirkningsprosesser ikke er gode nok.
En viktig sak for Vellenes
Fellesorganisasjon fremover bør være
forslagene til endringer i Plan- og
bygningsloven. VFOs landsmøte 6.3. sluttet
seg til et dokument med begrunnelser for
bedre medvirkning, og konkrete forslag til
nye lovformuleringer. De nye forslagene til
utforming av paragrafer har til hensikt å
sikre reell lokal medbestemmelse for
befolkningen, både i planlegging og vedtak
om stedsutvikling. Forslagene har vært
utviklet av to arbeidsgrupper, den ene
oppnevnt av styret i Oslo Velforbund.

Audun Engh er jurist, redaktør og stedsaktivist.
Han introduserte plansmie som begrep og
arbeidsform for stedsutvikling.
Engh er aktiv i INTBAU Norge som arbeider for
tradisjonell arkitektur og byggeskikk. Engh er
en markant kritiker av modernistisk arkitektur.
Han er en av stifterne av arkitekturopprøret, en
bevegelse som fremhever klassisk vakker
arkitektur som en kontrast til det som oftest
bygges i dag
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Forslagene skal snart fremmes for
regjeringen og de politiske partiene.
Forhåpentligvis vil innspillet påvirke årets
valgkamp.
Et av argumentene som brukes mot styrket
medvirkning er at det vil forsinke
planprosessene. Det er ingen
selvfølge. Den tid man bruker på tidlig
medvirkning er nødvendig og tas inn igjen
ved mindre tid til behandling av protester i
etterkant. Hvis man f.eks. bruker plansmier
med bred deltakelse til å utvikle byplaner,
kan enighet oppnås på en uke. Den videre
planprosessen kan dermed gå raskere enn
normalt. Les mer om plansmier
på www.plansmier.no
Noen hevder også at styrket medvirkning
vil føre til at byggeprosjekter blir redusert i
størrelse, og at det vil gi økte boligpriser.
Det er neppe korrekt. Utbyggere
planlegger sine prosjekter for å oppnå
maksimal fortjeneste, og antall nye boliger
som oppføres i et lokalsamfunn påvirker i
liten grad boligprisene.

harmonisk og godt tilpasset verdsatt eldre
bebyggelse.
Innbyggernes preferanser for valg av
arkitektur skal tas inn i
reguleringsbestemmelser som både
utbyggere og arkitekter må respektere.
Formålet med de britiske reformene er å
øke boligbyggingen, uten at befolkningen
opplever nybyggene som stygge og
stedsødeleggende.
Norge bør ta lærdom at de nye britiske
prosessene, der nybygg skal oppleves vakre
av befolkningen. Fortetting skal ikke
tvinges på lokalsamfunnet, men utformes
gjennom lokal medbestemmelse. Da blir
det færre protester. Også norsk forskning
viser at flertallet av befolkningen
foretrekker bebyggelse og møtesteder som
viderefører gode tradisjoner. Bl.a. en
rapport fra universitetet NMBU på Ås i
2020 bekrefter dette.

Tvert om kan bedre medvirkning, der
innbyggerne er med og bestemmer skala
og arkitektur i nybyggene, føre til større
oppslutning om fortetting. Det folk ofte
reagerer på er ofte ikke antall boliger, men
byggeprosjektenes arkitektur, i kontrast til
eksisterende nærmiljøer.
Inspirasjon fra britiske reformer
Den britiske regjeringen innfører nå
prosesser der befolkningen skal bestemme
arkitekturen og skalaen i byggeprosjekter.
Regjeringens mål med lokal
medbestemmelse er å øke boligbyggingen i
Storbritannia. Det kan skje ved at det blir
færre protester og klager, når befolkningen
verdsetter arkitekturen. Forskning fra bl.a.
den britiske tenketanken Create Streets
viser at høy utnyttelse lettere godtas av
befolkningen, hvis de opplever
arkitekturen og skalaen som vakker,

Stedsutvikling som fremmer god
folkehelse
Med bedre medvirkning vil de nye
byggeprosjektene også fungere godt for
folkehelsen: Folk vil ikke oppleve at de blir
ignorert og overkjørt av mektige krefter.
Befolkningen vil ikke bli påtvunget nybygg
som oppleves som stygge, og dermed
skaper et mentalt ubehag i hverdagen.
Nærmiljøer som innbyggerne opplever som
vakre vil også bidra til sosiale integrering og
styrke samspillet mellom mennesker i
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offentlige rom. F. eks. viser forskning at
boliger i høyhus gir større sosial
isolering, særlig for barn. Løsningen på våre
samfunnsmessige utfordringer i
stedsutviklingen er ikke å plassere
mennesker tett i tett i trøstesløse
rugekasser. Å sikre nærmiljøer med god
kvalitet er særlig viktig for sosiale grupper
med økonomiske utfordringer.
I mange norske byer velger utbyggere og
politikere å tvinge provoserende
byggeprosjekter på befolkningen. Protester
avfeies. Det kan gi beslutningstakere en
opplevelse av å ha makt, men slik
ignorering av befolkningens ønsker
undergraver både lokaldemokratiet og
folkehelsen.

Grønnvasking og rødvasking av hensynsløs
fortetting
Utbyggere og deres støttespillere blant
lokalpolitikere prøver ofte å "grønnvaske"
ekstrem fortetting. Det påstås at
betongkassene er miljøvennlige, fordi det
ligger et kollektivknutepunkt i nærheten.
Viktigheten av gode bymiljøer og et
menneskevennlig nærmiljø ignoreres.
Man "rødvasker" også utbyggernes trang til
maksimal fortjeneste, ved å påstå at
ekstrem fortetting uten kvalitetskrav og
respekt for nærmiljøet vil redusere
boligprisene, og dermed tjener
befolkningen. Det man vet er at alle
kommersielle bransjer styrer sine

prosjekter for å sikre maksimalt overskudd
til eierne, ikke for å tjene befolkningen. En
bedre løsning for lavere boligpriser kunne
være å gjeninnføre boligbyggelag med
prisregulering.
Kommunen og befolkningen skal sammen
lage utbyggingsplaner
Utformingen av ny bebyggelse bør ikke
styres av utbyggere og deres arkitekter, slik
det nå ofte skjer. Også blant mange
arkitekter foretrekkes en type modernistisk
arkitektur som bryter med stedskvaliteter
som befolkningen verdsetter.
Kommunene må ta ledelsen i
planleggingen av stedsutvikling, og
fastsette klare premisser. Deretter kan
private aktører lage sine planer, basert på
reguleringsbestemmelser for by-form og
arkitektur. Kommunene bør respektere de
statlige føringene for god stedsutvikling og
miljøvern, ikke gi dispensasjoner for å
imøtekomme utbyggerne. Det er også
viktig å vise respekt for eksisterende
kvaliteter, inkludert eldre bebyggelse som
verdsettes av befolkningen.
Særlig når det utvikles nærmiljøer der folk
som ikke er rike skal bo, er det avgjørende
at stedet oppleves av innbyggerne som
vakkert, sosialt berikende og miljøvennlig.
Når det skal bygges nye bydeler, med
formål å være sosialt inkluderende, er det
derfor avgjørende at de nasjonale
retningslinjene for god arkitektur, respekt
for kulturminner og etablering av gode
stedskvaliteter følges, uten dispensasjoner.
De nye lovbestemmelsene som nå foreslås
vil pålegge kommunene å involvere
innbyggerne gjennom reell
medbestemmelse i planleggingen.
Kommunale vedtak om utforming av ny
bebyggelse og valg av arkitektur bør
respektere ønskene som defineres
gjennom plansmier og andre
medvirkningsprosesser.
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Uttalelse fra landsmøtet 2021:

Medvirkning i plan- og
byggesaker må sikres
bedre
Forslag fra Vellenes Fellesorganisasjon om lovendringer i Plan- og
bygningsloven for å sikre reell lokal medbestemmelse i kommunal planlegging
og større byggeprosjekter.

Innledning og begrunnelse:
Målsettingen er å sikre reell lokal
medbestemmelse i kommunal
planlegging og større byggeprosjekter.
Vi definerer i denne sammenheng
medvirkning til å være at befolkningen
og organisasjon med tilknytning til et
område gis rett til å påvirke utviklingen
av planene og beslutningsprosessene.
Disse frivillige aktørene er ikke del av de
formelle beslutningsprosessene, som
styres av de folkevalgte i kommunene.
Kommunene bør gjennom ny
lovgivning pålegges å dokumentere at

resultatene fra medvirkningsprosessene
fremlegges og tas med i vurderingene
når de endelige planene legges fram for
vedtak.
Medvirkning er en demokratisk
rettighet. Lovendringer må sikre
innbyggerne rett til å bidra reelt til
hvordan deres nærmiljøer blir utformet.
Dette kan kun skje ved lovbestemte
krav om hvordan reell lokal
medbestemmelse skal praktiseres helt
fra starten av utviklingen av planer og
byggeprosjekter.
Medvirknings kommer etter dagens
praksis for sent inn i plan- og
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byggesaksprosessen og blir fort
overskygget av utbyggeres og
kommunale aktørers interesser.
Å «legge til rette» for medvirkning sier
lite om i hvilken grad og på hvilken
måte. Medvirkning blir lett erstattet av
informasjonsmøter, gjerne uten
referater og slik at medvirkning ikke er
sporbar eller etterprøvbar. Alt under
oppstartsmøte mellom forslagsstiller og
kommunen bør det legges opp til
medvirkning ved at representanter for
nærmiljøet er observatører og gis
anledning til å gi innspill. I tillegg bør
velforeninger og interesseorganisasjoner som ivaretar
nærmiljøets beboerinteresser være
deltakere i regionale planforum for å
sikre reell deltakelse i medvirkningsprosesser.
I Storbritannia vedtas nå en radikal
revisjon av bygningsloven, basert på
anbefalingene fra en kommisjon (BBBC)
med 4 hovedpunkter for reell
medvirkning.
Disse bør også innføres i norsk planlov,
på denne måten:
•
Det skal være medvirkning i selve
formingsprosessen av overordnede
planer som kommunedelplan og
områdeplan som omhandler
bygningstyper, dimensjoner og estetikk
ved bruk av planprosesser som
plansmier med interaktive digitale
illustrasjoner.
•
Lokalbefolkningen skal tilføres
økonomisk støtte og ekspertise, slik at
de kan delta i planprosessen på en
konstruktiv og profesjonell måte, og
selv være i stand til å fremme
alternative forslag.
•
Dersom uenighet eller konflikter
oppstår i en plan mellom sentral og

lokal planmyndighet, eller med privat
forslagsstiller og lokale organisasjoner,
så skal dette løses i en åpen høring med
tvungen uavhengig voldgift oppnevnt av
staten. Der bydeler har egen
lokaladministrasjonen og bydelsutvalg
kan de delegeres rett til vedtak i størst
mulig grad
•
Vedtatte planer skal låse de
fysiske og estetiske rammene i planen
ved bruk av reguleringsbestemmelser
og formingsrettledere, slik at prosjektog regulerings-forslag som ikke er i tråd
med bestemmelsene kan avvises av
planmyndigheten. Forslag som ligger
innenfor rammene skal tilbys hurtigbehandling med redusert høring og
ankemulighet.
Vellenes Fellesorganisasjon er bekymret
for at Plan- og bygningsloven, slik den
praktiseres i dag, legger for liten vekt på
innbyggernes reelle medvirkning i
plansaker. Loven definerer ikke i
tilstrekkelig grad følgende momenter:
➢
➢
➢
➢

Hva medvirkning består i
Når medvirkning skal starte
Hvem som skal medvirke
Hvorledes medvirkning skal
vektlegges
➢ Hvordan den skal få konsekvenser i
praksis
➢ Hvordan resultater av medvirkning
skal måles i etterkant.

Vellenes Fellesorganisasjon oppfordrer
Regjering og Storting til å igangsette et
lovendringsarbeid med sikte på en
innstramning av Plan- og
bygningsloven som gir innbyggernes
medvirkning reelt innhold. Vedlagte
lovendringsforslag er et eksempel
(se www.velnett.no)
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Ola Raftevold fra styret ledet «forsamlingen» gjennom landskonferansen 2021.

Gjenvalgt leder, Erik Sennesvik, kunne foreta en enkel «blomsterseremoni» ved avslutningen av
landsmøtet. Fra venstre, administrasjonssjef Annette Skogheim, møteleder gjennom mange år, Harald
Koht og organisasjonskonsulent Ingeborg Bastiansen.
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Grendelag og velforeninger forsvant i Vestland fylke

Inkluderer bare frivillighet
med egne regionale
kontorer i regionen
Vestland fylkeskommune har gjennomført en kartlegging av
frivilligheten i fylket med tema rekruttering, inkludering og
gjenreisinga etter koronapandemien. Fylkeskommunen vil løfte og
styrke frivillig sektor. Men undersøkelsen omfattet bare
organisasjoner med egne avdelingskontorer. Dermed forsvinner
nærmiljøsektoren sammen med velarbeid og grendelag.
– Vi ser at undersøkelsen, som er foretatt
av Vestland fylke, har begrensninger i
sektorer som er kartlagt. Vi er redd for at
lesere av rapporten skal få et noe snevert
bilde av frivilligheten i fylket.
Mange velforeninger og grendelag arbeider
med oppgaver innenfor det utvidete
kulturbegrepet og spesielt med forhold
som gjelder folkehelse, stedsutvikling og
lokalt engasjement. I tillegg til dette
kommer kollektivtilbud og annen
samferdsel. Her tror vi foreningene ville
kunne bli enda bedre støttespillere dersom
de blir «sett» av fylket, sier Vellenes
Fellesorganisasjon i en henvendelse.
Positiv til vår henvendelse
Seniorrådgiver Åge Avedal var glad for
henvendelsen, og pekte på hva lokalt
arbeid i grendelag og velforeninger betyr
for tilhørighet og god stedsutvikling
regionalt.

Ikke minst gjelder dette lokal kultur og
tradisjon, men også regional utvikling og
samferdsel.
Viktig med engasjement fra foreningene
Denne våren behandles blant annet
følgende saker i Vestland fylke:
-

-

Regional vassforvaltningsplan 2022
- 2027 for Vestland vassregion Frist 30. juni 2021
Planprogram for regional plan for
kultur, idrett og friluftsliv 2023–
2035 – Frist: 20. april 2021
https://www.vestlandfylke.no/politi
kk/hoyringar/hoyring-planprogramfor-kultur-idrett-og-friluftsliv/

Og for dere som har grendehus eller tar
hånd om andre kulturbygg:
«Huset i bygda» sin nettside:
https://www.husetibygda.no/
Rådgjevar: Christoffer Knagenhjelm,
480 04 817 /
christoffer@ungdomslag.no
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Konstituering av
styret i VFO
Det nye styret i Vellenes
Fellesorganisasjon konstituerte seg i
møte tidlig i måneden
Søgnhild Østvold ble gjenvalgt som
nestleder. Sammen med Erik Sennesvik,
har hun vært med i Vellenes
Fellesorganisasjon helt siden
stiftelsesmøtet i Oslo 23. mars i 2010.

Skape allianser
for økt
gjennomslag
Styret sorterte i aprilmøtet
oppgaver som krever tett
oppfølging i den første tiden:
•

•
•

•
•
•
•
•

Søgnhild Østvold har lang erfaring fra velarbeid
i Nesodden Velforbund og har vært med i VFO
siden starten i 2010. (Foto: ES)

Internasjonalt arbeid
Ruth Våpenstad, Ole Johan Jensen og Geir
Ivar Leithe vil følge opp internasjonale
prosjekter i samarbeid med
organisasjonskonsulent Ingeborg
Bastiansen.

Politisk påvirkning og oppbygging av
nettverk/kontakter med det formål å
styrke velarbeidets plass i frivilligheten
Flere alliansepartnere i
organisasjonsarbeidet
Arbeide for at sentralorganisasjonen får
driftsstøtte til sitt arbeid, herunder
oppfølging av frivillighetsmeldingen i
Kulturdepartementet
Synliggjøring av godt nærmiljø og
velarbeid i alle sammenhenger
Tiltak som kan gi VFO flere medlemmer
Styrke styrets engasjement og
arbeidsmuligheter i VFOs
arbeidsområder
Velarbeid som ledd i forebyggende
folkehelsearbeid
Innbyggermedvirkning og god
nærmiljø- og stedsutvikling

Kontingent og
kontaktopplysninger for vellet
Kontingenten har forfalt til betaling.
Skulle ditt vel ha glemt å betale
sparer du oss for purring ved en rask
tur i nettbanken.
Endret informasjon om vellet? Send en melding
til post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo

Hageplanter som
spesialavfall
Sjekk om du har svartelistete planter i hagen.
Disse leveres som spesialavfall på avfallsdeponi.
De må ikke kastes ute i naturen. Reglene gjelder
blant annet Kanadagullris, Lupin, Slirekne.

Fagerfredløs er på vei over i områder utenfor hagen.

Styret i
Vellenes
Fellesorganisasjon
2021 – 2022
Erik Sennesvik
Leder
Søgnhild Østvold
Nestleder
Ingvar Hognestad
Styremedlem
Geir Sture Iversen
Styremedlem
Elisabeth Leikanger
Styremedlem
Ola Raftevold
Styremedlem
Ruth Våpenstad
Styremedlem
Dag E. Dybdal
Varamedlem
Ole Johan Jensen
Varamedlem
Geir Ivar Leithe
Varamedlem
Roger Aaserud
Varamedlem
VELLENES
FELLESORGANISASJON
Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
Org.nr.: 995 499 886

Administrasjonsleder
Annette Skogheim
941 48 897
Organisasjonskonsulent
Ingeborg Bastiansen
907 06 249
post@vellenesfellesorganisasjon.n
o
www.velnett.no
www.facebook.com

Parkslirekne vokser fra 0 til 1,5 meter i løpet av sesongen og
sprer seg i naturen omkring om du ikke passer på. Den kan
overta hagen din om du ikke fjerner stengel- og rotbiter.

Bankkonto: 9235 32 79140

