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Ansv. Erik Sennesvik

Landskonferanse og landsmøte 2. mars
Om du ikke har meldt deg på, så kan det fremdeles være en mulighet for å delta. Ta kontakt
med sekretariatet på telefon 94148897.
Konferansen innledes med en paneldebatt om velbevegelsen plass i samfunnsutviklingen. Odd Einar
Dørum, kjent for de fleste, Christian Hellevang fra KS, Daniel Arnesen fra Institutt for
samfunnsforskning, Lars Thue som har forsket på lokalhistorisk utvikling og Ruth Våpenstad som til
daglig har ansvar for en velforening. Dette blir spennende.

Uforståelig at velbevegelsen som eneste
større frivillighetssektor ikke får tilskudd
Familie og kulturkomiteen avholdt høring om stortingsmeldingen om frivillighet 19. januar. Vellenes
Fellesorganisasjon var på plass. Du kan lese hovedpunktene på side 8 og 9.
Leder Erik Sennesvik og administrasjonsleder Annette Skogheim smilte lettet etter høringen på
Stortinget
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Lederens hjørne:
Ni år med Vellenes
Fellesorganisasjon
Men 240 år med velbevegelse som drivkraft i
den lokale samfunnspolitiske utviklingen!
Da Norges Velforbund gikk konkurs 3. mars
2010, var ildsjeler raske med å innkalle til
stiftelse av en ny fellesorganisasjon. Rundt 40
utsendinger møttes i Oslo og dannet det som er
en videreføring av fellesskapet i norsk
velbevegelse.

Momsrefusjon for 2018 – Vær klar!

Vi beholder
dokumentert
modell for
medlemmene
Selv om forenklet modell er forbedret, vil
medlemsforeningene bare få tilbake 50 til
60 prosent av det de får i dokumentert
modell. Dette er for dårlig.
Av Annette Skogheim

Da organisasjonen søkte om å få videreført
tilskuddet til velbevegelsen, svarte
Kulturdepartementet:
«Kulturdepartementet yter normalt ikke
tilskudd til etablering av nye organisasjoner.
Da dessuten det alt vesentlige av Kulturdepartementets midler er bundet opp i faste
tiltak, og vi har få midler til disposisjon, finner
vi dessverre å måtte avslå søknaden».
Egentlig fikk de 1 million til overs som før
hadde gått til velbevegelsen. Hvor ble de av?
Dette er spørsmålet om millionen som forsvant.
Men vi jobber hardt for å finne den.

Hilsen Erik Sennesvik

I desember sendte sekretariatet ut en
spørreundersøkelse vedrørende
momskompensasjon til våre medlemmer. Dette
da vi ønsker å høre deres opplevelse av
ordningen og hva vi eventuelt kan gjøre bedre.
Spørsmålene som ble sendt ut var
•
•
•
•
•
•

Søkte dere om kompensasjon i 2018?
Hva var bakgrunnen for at dere ikke søkte?
Hva ville gjort at dere søker mva-kompensasjon
til neste år?
Hvordan opplevde dere prosessen?
Hvilken søknadsmodell ville dere foretrekke
å bruke om dere hadde valget
Kommentar

Vi fikk inn over 300 svar, både fra de som søkte
for regnskapsåret 2017 og for de som ikke
søkte. Tilbakemeldingene var variert, og
undersøkelsen viste at det var en jevn fordeling
mellom de som ønsket en forenklet modell og
de som foretrakk dokumentert eller ikke hadde
noen preferanser.
Styret kom til at dokumentert modell bør
beholdes.
Hjelp og informasjon blir bedre. Blant annet vil
det bli laget en «spørsmål og svar» side
på www.velnett.no der det vi ser er
gjennomgående tema vil bli tatt opp.
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Finn fram
regnskapsbilagene

«Servering» og
mva-kompensasjon

Bruk ledig tid i mars til å finne fram
de bilagene som velforeningen vil
kreve mva-refusjon for. Det blir et
godt tilskudd til velarbeidet i
desember.

Vellenes Fellesorganisasjon har hatt
mange spørsmål om mva på
servering. Det kan være under
dugnader eller medlems- og
årsmøter. Lotteritilsynet er
imidlertid klar:

Sekretariatet vil i april sende ut
informasjon om ordningen i håp om at flere
tar del i utbetalingene. Om ikke dere søker,
så er det andre i frivilligheten som får
pengene. Rammen er gitt. Vi har håp om
at avkortningen i forhold til reelle utgifter
skal bli mindre i år enn tidligere år.
Totalrammen er økt.
Beskrivelse av utgiften
Det vil lette arbeidet for oss om
velforeningen i tekstfeltet er nøye med
beskrivelsen. «Omkostning lekeplass»
forteller oss ikke nok. Da må vi sende
melding og spørre. «reparasjon av
lekeapparat» - da vet vi hva det er.
Private utgifter betalt av velforeningen
Utgifter som velforeningen betaler, men
som er dekning av privathusholdningens
utgifter, er ikke fradragsberettiget. Dette
kan være felles kabelopplegg, fellesregning
for husholdningssøppel eller at
velforeningen står for utskifting av alle
strømmålere.
Hvor kommer pengene fra?
Velforeningen kan få tilskudd til å utføre
tiltak som turstier eller vedlikehold av
lekeområder. Om dette finansieres av
tilskudd fra Sparebankstiftelsen eller
kommunen, gir utgiftene en har hatt rett til
fradrag for mva.
For små beløp?
Velforeningen avgjør selv om de vil søke
refusjon av merverdiavgift. Små
velforeninger har kanskje ikke så mye å
hente, men noen tusenlapper tilbake
kommer kanskje ekstra godt med her.

«I utgangspunktet er serverings-kostnader
ikke kompensasjonsberettiget etter
dokumentert modell uavhengig av formål
med serveringen. Hensikten er at man ikke
skal kunne få kompensert mva-kostnader
gjennom moms-kompensasjonsordningen,
som man heller ikke kan få refundert
gjennom det ordinære mva-systemet.
Ubetydelig verdi
Men som påpekt legger man i vurderingen
om det handler om en bagatellmessig
verdi. Her er det da en skjønnsmessig
vurdering.»
Boller og brus på dugnad
Kanskje vi fortsatt kan friste med boller og
brus på dugnaden og få mva-kompensasjon? Vær nøye med beskrivelsen.
Møtelokaler uten servering
Da må vi slå fast: Det er aldri fradrag for
merverdiavgift på servering. Men for leie
av møtelokaler uten servering er det
fradrag for merverdiavgift dersom utleier
fakturerer med merverdiavgift. Holdes
møtet i samfunnshuset og forsamlingen
drar på den lokale kafeen for å spise, vil det
være fradragsrett for møtelokalet.
Sånn er det!

Mange har lovet, lite har skjedd. (Foto: ES)
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Forutsetning for å søke mva-kompensasjon i år:

Registrer velforeningen
i Frivillighetsregisteret
nå!
Som meldt i desemberutgaven forutsetter
de nye reglene for mva-kompensasjon at
søkerne er registrert i Brønnøysundregistrene i Frivillighetsregisteret.
Vi er redd for at det kan bli «kø» for registrering i registeret når
frivillige foreninger oppdager at det er nødvendig å registrere seg.
Det er derfor lurt å gjøre det først som sist.

Enhetsregister
En del velforeninger vil allerede være registrert. Andre vil være
registrert i Enhetsregisteret. Da er det enkelt å logge inn på
registeret og krysse av på tilleggsregistrering i
Frivillighetsregisteret. Her kan du også krysse av på Grasrotandel.
Da kan det bli noen kjærkomne kroner til vellet.
Fordeler ved å være registrert i Frivillighetsregisteret
• Mulighet til å opprette bankkonto for foreningen
• Mulighet for deltakelse i Grasrotandelen
• Mulighet for å søke momskompensasjon

Slik foretar du
registreringen:
Dokumenter du må legge
ved hvis dere er registrert i
Enhetsregisteret og skal
registrere dere i
Frivillighetsregisteret er
- vedtekter
- protokoll som viser valg av
styre hvis dette ikke er
registrert fra før

Endring i
vedtektene?
Før dere sender inn
søknaden anbefaler vi at
dere går gjennom
vedtektene. En sentral
paragraf er oppløsning der
det må være må presisert:
Disponering av vellets midler
og eiendeler bestemmes
med simpelt flertall av
årsmøtet og skal anvendes
til tiltak til beste for
velområdet. Ingen
medlemmer har krav på
foreningens midler eller
andel av disse.
Lurer du, så gå inn på
Velnett.no på siden:
http://www.velnett.no/punk
t_06/underpunkt_04/
Dere kan registrere dere og
lese mer om frivillighetsregisteret ved å gå inn på
Brønnøysundregisteret
https://www.brreg.no/lagog-foreninger/registrering-ifrivillighetsregisteret/
Har dere spørsmål kan disse
rettes sekretariatet på
post@vellenesfellesorganisa
sjon.no, eller telefon
941 48 897
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Kontingentvarsel er
sendt ut til medlemsforeningene
Forfall er 18. mars 2019
Kontingentvarselet sendes via StyreWeb til den
som er registrert som kontaktperson.
• Dersom det skulle ha skjedd endringer som vi
ikke har fått registrert, ber vi om at fakturaen
videresendes til rett person.
• Dersom kontaktperson er leder, skjer
videresending som regel til kasserer

Medlemsregisteret:

Vi trenger
din hjelp!
Det er tid for årsmøter. Dermed kan
det skje endringer i
velforeningen.
Ny leder/kasserer? Ny
adresse? Ny e-postadresse?
I sekretariatet vil vi yte topp
service, men da må
medlemsregisteret vårt
være oppdatert.
Vi setter pris på om du
sender en melding om
endringer som har skjedd.
Enten du er avtroppende
eller påtroppende leder.
Utsending av Velposten skjer
etter de opplysninger vi har
registrert. Får du Velposten
uten lenger å ha verv i
velforeningen, tips oss om
hvem som nå er leder.

Takk for god oppfølging!

Får du Velposten i
papirutgave mangler vi
e.postadresse. Fint om du
sender den til oss. Det gjør
det også enklere for deg å
videresende til
styremedlemmer og
velmedlemmer.
Riktig adresse er avgjørende!
(Foto: Erik Sennesvik)

Telefon 94148897
post@vellenesfellesorganisasjon.no
www.velnett.no
www.facebook.com
Bankkonto: 9235 32 79140

Erik Sennesvik, leder
Annette Skogheim, sekretariatsleder
Irene Broholt, organisasjonssekretær

90967676
94148897
92089055
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Landsomfattende dugnad på Færøyene:

«Vi må ta vare på
natur og opplevelser»
Færøyene stenger øyriket for turister den siste helgen i april for å gjennomføre
dugnad. Opplevelser i den særegne naturen i øyriket der vest besøkes av stadig
flere. Det er NTB som melder dette. En ide for norsk kommuner og lokale
velforeninger og grendelag? «Kommuneryddeuken»?
Et økende antall turister har så smått begynt å
sette spor i enkelte naturområder på
Færøyene. Derfor blir Færøyene stengt for
alminnelige turister siste helg i april for å

gjennomføre dugnad.
Utenlandske frivillige som ønsker å hjelpe til,
kan imidlertid møte fram. Det er satt av plass
til rundt 100 besøkende som kan melde seg

På en til to dager rekker du over store deler av øyriket, men gi deg gjerne tid til noen turer vekk fra
veiene. Her på Streymoy. (Foto: Erik Sennesvik)
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som frivillige. De vil få gratis kost og losji for å
hjelpe til med dugnaden.
– For oss handler turisme ikke kun om tall. Vi
byr med glede besøkende velkommen hvert år.
Men vi har også et ansvar overfor vår
lokalbefolkning og vår vakre natur som vi vil
beskytte, slik at vi også framover kan sikre en
bærekraftig og ansvarlig vekst i antall turister,
sier Guðrið Højgaard, direktør for Visit
Færøyene. Under dugnadshelgen skal det
blant annet settes opp veiskilt, etableres stier
og utsiktspunkter.
Veksten i turiststrømmen har vært på rundt 10
prosent de siste par årene.
massiv økonomisk vekst. Veksten er først og

Færøyene har de seneste årene opplevet en
stor vekst, først og fremst grunnlagt med et
større fiskeri, en massiv vekst i fiskeoppdrett
som nå omfatter mere end 50 % av den
samlete eksporten.
Der er 29 kommuner med i alt 121 byer,
bygder og andre bosteder. Landets hovedstad,
Torshavn, har 21.000 innbygger. Landets nest
største kommune har 5.000. 3 kommuner er
omkring 2000 innbyggere. 7 kommuner er
mellom 1000 og 2000 innbyggere, og 17
kommuner har mindre end 1.000 innbyggere
Dessuten: Det bor rundt 50.000 mennesker og
80.000 sauer på Færøyene.

Det er en balansegang mellom fastboende sine interesser og turistenes utfoldelse når arealene er
knappe. (Foto: Erik Sennesvik)

Medlem i ”Hela Norden ska leva”.
Færøyene er medlem i ”Hela Norden ska leva”,
men i motsetning til for de øvrige landene i
Norden, er det Kommuneforbundet,

sammenslutningen av kommuner på
Færøyene, som er medlem i det nordiske
samarbeidet.
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Vellenes Fellesorganisasjon i Familie og kulturkomiteen om
«Frivillighetsmeldingen»:

«Velforeningene fortjener god
støtte i sitt arbeid og en solid
fellesorganisasjon»
«Vi vil gi ros til Departementet for en grundig gjennomgang av frivillighetens
omfang og plass. Det er også enkelt å gi sin tilslutning til målene for
meldingen, slik det er formulert i punkt 1.2: «Det er et mål for staten å legge til
rette for en aktiv og bærekraftig frivillig sektor som holder ved like og øker
innsatsen og aktiviteten sin.» Det vil gjerne Vellenes Fellesorganisasjon bidra
til» innledet leder i Vellenes Fellesorganisasjon, Erik Sennesvik, under høringen
om stortingsmeldingen 19. februar.
«Men ved å unnlate å være konkret når det
gjelder begrepet frivillighet og frivillige
organisasjoner, blir framstillingen i stor
grad basert på de velkjente strukturene og
bestående sektorer, i hovedsak skapt

gjennomen historisk begrunnet fordeling
av statlige frivillighetsmidler.
Litt solskinn på vellene?
Vi ønsker ikke å redusere «solskinnet» på
noen, men i velbevegelsen håper vi på et

Foto: Screenshot av leder i Vellenes Fellesorganisasjon fra Stortingets web-tv
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gløtt av sol inn mellom regnbygene. En
økning fra null kroner må da være mulig.
Det handler om millionen som forsvant
grunnløst i 2010.
Synlighet og oppmerksomhet
avgjør?
Det blir avisoverskrifter når Røde Kors
redder en forvillet skiløpere eller når
Kirkens Nødhjelp forteller om støtte til
nødlidende i Sudan.
Det er lite synlig i media når velforeninger
arrangerer 17.mai og St. Hans, varsler om
flom- eller rasfarer, plukker plast, rydder
eller arrangerer friluftsaktiviteter der alle
kan være med – uten utstyrskrav og
startkontingent, eller bygger
lokaldemokratiet gjennom sin løpende
virksomhet.
Kroner trengs for oss og
Vi hadde også forventet at departementet
hadde sett nærmere på støttesystemet i
norsk frivillighet. I stedet utsetter
Departementet de fleste av disse
vurderingene.
2.200 foreninger er med i Vellenes
Fellesorganisasjon nå. Med litt over 100
boliger i snitt i hvert vel ivaretar våre

medlemsforeninger nærmiljøet for opp
mot 1 million mennesker.
At de eldste velforeningene er rundt 150 år
gamle og at velbevegelsen er over 240 år
taler kanskje ikke til vår fordel – Vi er jo der
likevel! Men grendelag og velforeninger
deltar i lokaldemokratiet og kan gjøre mer
gjennom en solid sentralorganisasjon.
Frivillig innsats i full bredde
Lokalt friluftsliv, lokal beredskap,
integrering, for barn- og unge der de bor,
mot ensomhet og forbyggende
folkehelsetiltak.
Vi trenger hele frivilligheten – også oss, og
skjønner ikke hvorfor velbevegelsen holdes
utenfor de brede støtteordningene.
Momsfrie lekeplasser?
Samfunns- og velhus er et begrep rundt om
i landet. Ballplasser, lekeplasser og
friområder i lokalmiljøet er viktig.
Vi ønsker at bygg og anlegg i frivillighetens
bruk skal få momskompensasjon på linje
med idretten.
Det er ikke lett å måtte si nei til
momskompensasjon som endelig har klart
å skrape sammen penger til en ordentlig
lekeplass for ungene når de ser at
idrettsanlegget lenger ned i bakken får
momskompensasjon.»

Fra møtet i komiteen der
Vellenes Fellesorganisasjon møtte
sammen med Norges
Idrettsforbund og
Frivillighet Norge.
(Foto: Screenshot fra
Stortingets web-tv)
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Byggeprosjekt i vellet?

Byggherreansvar er en alvorlig sak
Velforeninger og sameier bygger, anlegger og graver. Sørg for å ha forsikring
for byggherreansvar. Det kan bli dyrt dersom den nye muren gir
setningsskader hos naboer eller noen faller ned fra stillaset.
Den kollektive forsikringen dekker i en viss
grad ansvaret fra og med 2019, se egen
artikkel.
§4a i Byggherreforskriften defineres det
hvilke typer arbeid som faller inn under
bestemmelsene i forskriften. Du kan lese
mer i
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hmsi-bygg-og-anlegg/byggherreforskriften/

Når blir du byggherre?
I praksis vil de aller fleste bygge- eller
anleggsarbeid omfattes av forskriften. For
eksempel vil en eiendomseier som skal
anlegge en mur, bygge lekeplass, utbedre
velveiene eller utføre fellesarbeider på
taket i boligområdet være å betrakte som
en byggherre. I et borettslag som skal skifte
ut rør og rehabilitere bad, vil borettslaget
være å betrakte som en byggherre.

Omfanget av arbeidene som skal utføres for velforeningen eller sameiet avgjør om du må tegne egen
forsikring. (Foto: Erik Sennesvik)
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Strafferettslig og erstatningsrettslig ansvar
Som byggherre har man ansvaret for at alle
kravene i byggherreforskriften blir
ivaretatt. Det kan være snakk om straff og
erstatning. Man kan gjerne engasjere en
«hjelper» for ivaretakelsen av pliktene man
har, men man må da vurdere om
vedkommende har andre plikter i
prosjektet som kan komme i konflikt med
de oppgavene vedkommende skal gjøre på
vegne av byggherren. En slik «hjelper» er i
forskriften omtalt som «Byggherrens
representant», og denne skal da på vegne
av byggherren sørge for at de pliktene
byggherren har, blir utført.
HMS
Et annet sentralt krav til byggherren, er at
han skal sørge for at arbeidet med
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
koordineres både i prosjekteringsfasen og i
utførelsesfasen. Byggherren kan selv stå
for denne koordineringen, men kan også
utpeke koordinatorer for hver av disse
fasene. Velger velforeningen som
byggherren å utpeke koordinatorer, skal
det inngås en skriftlig avtale som definerer
hvilke plikter og fullmakter koordinatoren
skal ha.

Byggherreansvar for
små prosjekter er
dekket i medlemsforsikringen
Medlemsforsikringene i Vellenes
Fellesorganisasjon dekker
byggherreansvar for mindre
omfattende arbeider i medlemsvellene.
Følgende formulering er tatt inn i
vilkårene:

«Forsikringen inkluderer byggherreansvarsforsikring for plutselige og
uforutsette skader som følge av dugnader
og mindre arbeider i regi av vellet –
Forsikringssum kr 100 000.»
Er velforeningen i tvil om arbeidene som
skal igangsettes omfattes av forsikringen,
så ta kontakt med Gjensidige under
henvisning til vår kollektive avtale.

Plastavfall
Plastavfall har i de senere år vært i
medias søkelys, av flere grunner
Mye på grunn av marin forsøpling,
men også i innlandet der det flyter
med plastposer og annet plastfall.
Det er derfor viktig å samle inn
plastavfallet når folk i vellet er ute og går.
Ta det med hjem! Det er ingen skam å ta
med seg søppel når en er ute og går tur.
Hva skjer med plastavfallet?
Plastavfall som samles inn bør sorteres
basert på hva slags plast det er snakk om. I
bedriftsmarkedet utgjør de største
mengdene klar og farget plastfolie. Dersom
kommunen ikke har gitt nærmere
retningslinjer vil mottaket av plast ta hånd
om finsorteringen.
Ved mottaksanleggene blir det innsamlede,
sorterte materialet visuelt kontrollert før
det blir presset i ball og transportert til
fabrikker som gjenvinner plasten til ny
resirkulert plast. Enkelt forklart skjer
gjenvinningen ved at plasten smeltes om til
granulat. Granulatet benyttes som råstoff i
produksjon av sekker, poser og ny folie. En
stor del av innsamlet plast eksporteres
ikke, men går til gjenvinning i Norge.
På landskonferansen står miljø og
velforeninger på dagsorden.l

12

Frivillighet Norge til Stortinget:

Klar melding om
full momskompensasjon
Et mangfold av frivillige
organisasjoner deltok på
høringen om Frivillighetsmeldingen på Stortinget. –
Momskompensasjonsordningen
må rettighetsfestes og trappes
opp, var det klare budskapet fra
en samlet frivillighet.
Stortingsmeldingen «Frivilligheita – sterk,
sjølvstendig, mangfaldig» er nå til behandling i
Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
Tirsdag 19. februar ble det arrangert åpen
høring med en rekke frivillige organisasjoner.

opptrapping til full momskompensasjon og
innføring av momskompensasjon for
investeringer i bygg og anlegg. Dette budskapet
ble gjentatt en rekke ganger av
organisasjonene som var på høring.

Frivillighet Norge og demokrati:

Frivilligheten
avgjørende for
demokratiet
nasjonalt og globalt
Topplederne i den norske
frivilligheten var samlet på
Sentralen 14. februar for å diskutere
frivillighetens rolle i demokratiet.
Hovedtaler på konferansen var FNs
spesialrapportør for forsamlings- og
organisasjonsfrihet, Clément Voule (bildet).
Voule er utpekt som spesialrapportør av FNs
menneskerettighetsråd.
Han er bekymret for den demokratiske
utviklingen og sivilsamfunnets vilkår i verden i
dag, og understreket behovet for at frivillige
organisasjoner over hele verden kjemper for
den globale organisasjons- og ytringsfriheten.
Oppfordringen ble tatt på alvor fra den norske
frivilligheten.

Foto: Screenshot av Stian Slotterøy Johnsen,
Marte Skogtrø og Guri Idsø Viken fra Frivillighet
Norge fra Stortingets web-tv
– Vi er glade for at Frivillighetsmeldingen har
kommet, og vi slutter oss helhjertet til målene
om bred deltakelse, en sterk og uavhengig
sektor, forenklingsreform for frivilligheten og
en samordnet frivillighetspolitikk, sa
generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian
Slotterøy Johnsen.
– Men frivilligheten trenger mer enn festtaler,
og politikerne må lytte til hva frivilligheten selv
mener er nødvendig for å nå våre felles mål.
Frivillighetens viktigste krav er rettighetsfesting
av momskompensasjonsordningen, gradvis

Kulturminister Trine Skei Grande snakket ikke
om frivillighetsmeldingen, men om frivillighet:
«Frivillighet er demokrati!» (Foto: Erik
Sennesvik
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Velnettbeta.no

Stengning
kom overraskende
på noen

Streiftog i Norge
Dugnaden gjorde vei i vellinga:
Midtbygda får fiberkabel
- Det er helt topp, og veldig positivt, sier Tor Gunnar
Ormestad i Midtbygda Grendelag til N247 tirsdag
ettermiddag.

Noen velforeninger
fikk ikke med seg
varselet om at den
gamle nettsideløsningen fra Norges
Velforbund ville bli
stengt ned fra 1.
desember.

Da hadde han nettopp får epost fra Altifiber AS om at målet om
75 kontrakter var underskrevet. Det betyr av Midtbygda i Søgne
blir digitalisert.

Dette har selvsagt gitt
problemer for dem det
gjelder. Dette er beklagelig.
De fleste aktive brukere ble
varslet med direkte
henvendelse. I mai-utgaven
av Velposten ble det gitt
melding om at portalen
måtte avvikles. Årsaken var
både nye personopplysningsregler og det faktum
at Vellenes Fellesorganisasjon ikke lenger
hadde support-muligheter.
StyreWeb
Vellenes Fellesorganisasjon
har avtale om gunstig
abonnement på løsninger i
StyreWeb som også
omfatter nettside. Dette er
en løsning der Vellenes
Fellesorganisasjon har
løpende kontakt med
leverandøren.

Utviklingsprosjektet har fått arbeidstittelen «Sjøpark Molin» og er
et resultat av store visjoner for Ferkingstad havn, der en ønsker å
etablere et sentralt bygg for foreningene som også kan brukes til
blant annet seminarer, konserter, gudstjenester og
Molinerdagen.

Tapte sider
Gjennom
https://web.archive.org
vil de fleste publiserte
nettsider kunne gjenfinnes.

Store visjoner for Ferkingstad havn
på Karmøy
Velforeningen og båtforeningen på Ferkingstad ønsker å
utvikle området i søndre del av havnebassenget på
Ferkingstad. (Karmøynytt.no)

En ønsker også å etablere en paviljong i tiknytning til
hovedbygget som vil fungere som en konsertpaviljong og
friluftskafé, samt parkområde.

Mustad mener de har så gode erfaringer med å
møte lokalbefolkningen
Mustad har allerede gjennomført en større innbyggerundersøkelse, hatt dialogmøter med både idrettslag,
velforeninger og øvrige frivillige når det gjelder utbygging av
Lilleakerbyen i Oslo.
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Åpnet Aunveien søndag var stort sett isolert
siden torsdag
Statens vegvesen stengte fylkesvei 2 over
Aunfjellet torsdag morgen på grunn av
snøskred og fare for skred.
Med unntak av sju timer fredag var det stort
sett umulig for 80-90 fastboende å komme seg
til eller fra.
- Situasjonen er nå stabil og det er satt i gang
brøyting av vegen, meldte Statens vegvesen
søndag. De lovet at veien skulle være åpen
senest klokken 1330.
Lokalbefolkningen har vært alt annet enn
fornøyde med situasjonen.
- Nu sett æ her, å lure på ka som vil skje vesst
æ bi syk og træng akutt jælp.
- En katastrofe at kommunen ikke gjør jobben
sin, var en av uttalelsene Harstad Tidende fikk
fredag.
Leder i Aune grendelag, Rolf Hansen, er blant
dem som er kraftig provosert.
– Dette er helt på ræva, for å si det på godt
nordnorsk. Det er en katastrofe at kommunen
ikke har gjort jobben sin. De har laget en helt
grei rassikringsplan, men den ligger trygt i en
skuffe på et eller annet kontor. (Harstad
Tidende)

Eldrepolitikk og
behandlingshjem på
Rykkinn i Bærum
Reaksjonene har vært mange på
velforeningens innspill om eldrepolitikk og
nedleggelse av sykehjemsplasser på
Rykkinn.

I begynnelsen av februar var velforeningen
invitert til et orienteringsmøte av Bærum
kommune. Vi håper det kommer positive
løfter.

Har gitt resultater
I hovedutvalg for bistand og omsorg onsdag 12.
desember reiste Kari Seljelid (AP) spørsmål om
hva som planene for tomten til Berger bo- og
behandlingssenter. Da fikk hun et gledelig svar,
nemlig at kommunen nå planlegger nytt bo- og
behandlingssenter med omsorgsplasser samme
sted.

Lager snømenn og andre
skapninger for å glede
forbikjørende
Akkurat nå står tre snømenn og skuer ut mot
veien på Simonstad i Aust-Agder. Det er bare
ett av mange påfunn Simonstad velforeningen
står bak.

– Vi ønsker at folk som kjører forbi skal få noe å
smile av, sier Stine Riefferstahl.
Det var hun som først fikk ideen om å lage noe
morsomt av rundballer på et jorde på
Simonstad i Aust-Agder. I utgangspunktet
ønsket hun å lage noe fint i forbindelse med
jul. Da det ikke var noen rundballer tilgjengelig
akkurat da, ble det utsatt til halloween året
etter.
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Obs! Her var det glatt!

Velveier, fortau
og gangveier kan
medføre ansvar
Ettervinteren og tidlig vår gir både
tobeinte og firehjulinger utfordringer med
skiftende vintervær, smeltevann som
fryser, regn og sludd. Snømengdene kan
også bli store enkelte steder.
Ansvar for snørydding og sikring gangveier,
som er private, og fortau - er regulert gjennom
politivedtekter i den enkelte kommune og
springer ut fra huseiernes objektive ansvar for
skader eiendommen kan påføre 3. person.
Disse varierer fra kommune til kommune.
Ofte omhandler vedtektene kun fortau og
gangbane og pålegger gårdeier å sørge for at
fortau på eller langs eiendommen ikke er
glatte, og således at det strøs jevnlig og på en
forsvarlig måte. Dette ansvaret kan gjennom
reguleringsplaner eller skjøte være overført til
velforeningen. I en del tilfeller er det dessuten
velforeningen eller sameiet som «eier»
veigrunnen og har ansvaret for at ferdsel kan
skje på betryggende måte.
Saken har også en sikkerhetsmessig side:
Brannbiler og ambulanser må kunne komme
fram.
(Foto: Erik Sennesvik)

Huseier har et lovfestet ansvar for å holde
eiendommen i slik stand at fare eller vesentlig
ulempe ikke oppstår, herunder for rydding av
snø og is. Plan- og bygningsloven § 31-3
pålegger gårdeier å sikre og istandsette
eiendom slik at det ikke oppstår fare for skade.
Ved regulering av nye boligområder med et
internt privat veisystem, har kommunen ofte
inntatt i reguleringsplanen at disse skal ha
samme vintervedlikehold som det offentlige
veinettet omkring boligfeltet.
Derfor er det nødvendig å sjekke med din egen
kommune hvilke regler som gjelder, eventuelt i
de lokale politivedtektene. Om reglene er
uklare er det viktig at velforeningen har en klar
og begrunnet plan for vintervedlikeholdet.
Dersom det for privat vei ikke foreligger
avklaring gjennom bestemmelser som er nevnt
over, er det de som bruker veien som har
ansvaret for snømåking og annet vedlikehold.
Eksempelvis vil en grunneier som ikke bruker
veien, heller ikke være forpliktet til å bidra i
forhold til vedlikeholdskostnadene.
Når en privat vei brukes av flere, plikter hver
eier, bruker eller den som har bruksrett til
veien, å holde den i forsvarlig og brukbar stand
også om vinteren.
Styreansvarsforsikringen vil kunne dekke
erstatningsmessig ansvar som følge av at
velforeningen eller sameiet ikke holder
veisystemet i forsvarlig stand og blir dømt for
dette, men dekker ikke eventuell strafferettslig
reaksjon - som en bot.
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Snart kan spaden brukes til
andre ting enn snømåking
Som her, i Trondheim, i Fagerheimskogen
velforening der parsellhagene snart står for tur.
Kanskje får deltakerne ved Landskonferansen noen gode
tips: Her kommer Astrid Johanne Svensson fra
Naturvernforbundet. Hun er fagrådgiver miljøvennlig
hverdag. Tema «velforeningenes fotspor, klimaklok adferd i
velområdet. Hva kan vi bidra med?»
Mange kommuner i bymessige strøk gir mulighet for å søke
pengestøtte til «urban dyrking». I en del kommuner er det
satt av arealer til parsellhager. Sjekk i egen kommune.
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