VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
14. mars på Mors Café
18.30 Mingling og kaffe
19.00 Politikerne møter velgerne på Søndre Jeløy
20.20 Årsmøte
21.00 Avslutning – Vel hjem!

Innbyggermedvirkning - en mulighet til å påvirke
Plan– og bygningsloven gir innbyggerne rett til medvirkning i kommunale planprosesser.
Unikt for Norge. Medvirkning kan skje på mange måter og nivåer, og betyr ikke nødvendigvis
medbestemmelse, men heller at man har mulighet til innflytelse og til å påvirke resultatet.
Ofte er den eneste muligheten innbyggerne får til å påvirke, i realiteten å protestere mot
noe som allerede er bestemt. De kommer for sent inn i prosessen, og opplever å ikke bli
hørt. Kommunen synes ofte det er utfordrende å involvere innbyggerne, da det kan skape
forventninger om større innflytelse enn det som er mulig.
Kan velforeningene bidra til en bedre dialog?

Politikerne møter oss på hjemmebane!
Vi legger opp til en uformell og hyggelig dialog med spørsmål fra salen. Flere er invitert.
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Saker til årsmøtet sendes styret innen 6. mars til post@sjv.no
Fullstendig program og saksdokumenter finnes på www.sjv.no og vår FB-side
Med vennlig hilsen
Styret
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Velforeningskontingent 2019
Kjære beboere på Søndre Jeløy, og medlemmer i velforeningen.
I forbindelse med vår innkalling til årsmøtet 14. mars tillater vi oss å minne om
årskontingenten; et beskjedent beløp på kr. 250,- per husstand.

Folk skal trives der de bor!
Velforeningens oppgave er å fremme medlemmenes interesser, og virke for
forskjønnelse og trivsel. Velforeningen er stadig på vakt for ditt nærmiljø.
SJV er også tilknyttet paraplyorganisasjonen VFO www.velnett.no
Les mer om oss på www.sjv.no – Over 500 følger oss på Facebook!

Kollektivt medlemskap
Dersom du tilhører et av borettslagene, eller sameiene som har inngått kollektivt
medlemskap, kan du selvsagt se bort fra denne fakturaen: Bråtenskogen BRL, Sameiet
Grimsrød Gård, Sjøbadet Park Moss Sameie, Utsikten Boligsameie Moss Glassverk,
Helgerød Boligsameie, Sjøbadet Moss BRL, Verlebukta BRL, Glassverket Boligsameie,
Glassperlen Boligsameie, og Framnes 2 BRL, Wennerstensgården Sameie, Vårlistranda
Boligsameie, Sameiet Søly Terrasse.

Bedriftsmedlemskap
Jeløy Tannklinikk støtter vårt arbeid for nærmiljøet. Vi ønsker flere bedrifter velkommen!
Spørsmål om medlemskapet rettes til post@sjv.no, eller
Søndre Jeløy Vel c/o Elisabeth Leikanger, Bråtengata 78 B, 1517 Moss.

Vi hører gjerne fra dere om dere skulle ha noe på hjertet!
Årsavgift per hushold:

kr.

250.-

Bedriftsmedlemskap:

kr.

1500,-

Gave til velarbeidet:

kr.

…………,-

HUSK å merke innbetalingen med navn

Betales til
Kontonr. 1061.30.23327
Søndre Jeløy Vel
v/Egil Legland
Postboks 1077, 1510 Moss

Du må gjerne benytte Brevgiro

Du kan også benytte VIPPS

Husk å fylle ut med navn, og hva innbetalingen
gjelder (SJV årsavgift / gave), og beløp.
Årsavgiften på 250.- gjelder pr hushold.
Kontonummer: 1061.30.23327 På forhånd takk for hjelpen.

Velg «Kjøp og betal» og søk opp
vårt VIPPS nr. 12004, eller
«Søndre Jeløy Vel»

Ditt bidrag til fellesskapet gjør en forskjell!
Styret i Søndre Jeløy Vel takker for ditt bidrag.
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