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Søndre Jeløy Vel
Hvor politiske kan vi være?
- Vi inviterer til debatt
SJV er høringsinstans for Kommunen, Fylkeskommunen og andre offentlige instanser.
Men hvordan skal vi agere? Er vi for, eller imot
aktuelle, store saker som:
-Utvidelse av Moss Havn
-Ny RV19
-Plassering av ny togstasjon
Våre medlemmer har selvsagt ulike oppfatninger
i disse sakene, og styret i Søndre Jeløy Vel skal
speile dette ...så hva skriver vi i høringssvaret? Vi har
selvsagt muligheten til å foreta en avstemming og på
den måten avgi ett svar (flertallet bestemmer). Men
et flertall i styret stemmer nødvendigvis ikke sammen
med flertallet av medlemmene?
Innspill/råd fra Vellenes Fellesorganisasjon:
Begrensningen for en velforening ligger i interessefeltet
for velforeningen. Alle saker som behandles i kommunen, bør kunne behandles av velforeningen. Men
saker som angår andre geografiske områder enn der
velforeningen holder til, bør en vurdere nøyere. Samtidig er det slik at en hovedvei eller en skole i et annet
nærområde, også vil ha interesse for ditt velområde.
Her er det legitimt å kunne ha et synspunkt. Kommunen må avveie de ulike interessene som kommer
fram i uttalelsene.
Hvordan kan vi få innspill fra deg i den enkelte
sak? Styret ønsker å drøfte problemstillingen
på årsmøtet 23. mars, og håper på en fruktbar
diskusjon.

Innkalling til info- og
årsmøte 2017
23. mars kl 19.00 på Mors Café.
•

Orientering om planene for Moss by
v/byplanlegger Terje Pettersen, Bylab
• Hvor politiske kan vi være?
• Årsmøte m/valg
Fullstendig saksliste publiseres på www.sjv.no i
forkant av årsmøtet.
Saker til årsmøtet må være sendt styret innen
15. mars til post@sjv.no
Styret i Søndre Jeløy Vel

Krav om flere busser!
I desember slo vi et slag for ett bedre busstilbud på Søndre Jeløy. På oppfordring fra aksjonsgruppa Metrobusser
fratar andre et godt busstilbud tok vi affære og kontaktet
både fylket og kommunen. To likelydende brev ble sendt til
leder for Samferdselskomitéen i fylket og til leder i miljø- og
samferdselsutvalget i Moss kommune med krav om flere
bussavganger på Framnes-Tronvik ruta.
Om alle beboerne skal kunne kjøre kollektivt til og fra jobb,
bør denne strekningen ha to avganger i timen mellom 05:3008:30 og 14:00-18:00 på hverdager. Det er også behov for
avganger / ankomster på Framnes mellom 14:00 – 18:00.
Bussene på hverdagene bør i tillegg korrespondere med
togavgangene. Strekningen bør også ha bussavganger
lørdager etter kl. 18:00, og noen avganger søndager. Dette
spesielt med tanke på de eldre som ønsker å besøke venner og familie. Hvis politikerne virkelig mener noe med
at vi skal kjøre mer kollektivt når vi først skal kjøre,
må det legges til rette for dette.

Dette brydde SJV seg om
og med i 2016
•
•
•
•
•
•
•

Informasjonsmøte om Moss Havn
Tradisjonell St. Hans-feiring på Fiskestranda
Trafikksikkerhet, og det lokale busstilbudet
Julemarked og julelystenning i Kanalparken
Deltagelse på den nasjonale Strandryddedagen
Støtte til Jeløy Musikkorps og redningsbåten Elias
Høringsuttalelser om Hoppern skole og Moss Havn

VINTERLEK!
Gabriel Bakke Hjelde, 8 år

LEDEREN

Velforeningens formål er å fremme
medlemmenes interesse i området
og virke for forskjønnelse og trivsel.
Din lokale vaktbikkje Velforeningen er partipolitisk uavhenbjeffer, men biter ikke gig. Alle som bor i området kan bli
medlemmer. En rekke borettslag og
sameier har de siste par årene valgt å
Jo flere vi er sammen!
Styret i Søndre Jeløy Vel er glade tegne kollektivt medlemskap.
for at stadig flere velger å støtte opp
om sin lokale velforening og det friv- Vellenes Fellesorganisasjon VFO
er den eneste paraplyorganisasjonen
illige arbeidet som nedlegges.
for velforeninger i Norge. VFO arVi opplever økende oppmerksom- beider for gode vilkår og tjenester for
het om vår eksistens, at vår innsats frivillig innsats i velforeningene. Sønverdsettes, og at både kommunen dre Jeløy Vel er selvsagt medlem, og
og andre aktører engasjerer seg du kan lese om medlemsfordelene på
velnett.no
positivt i vårt virke for fellesskapet.
Vi har også fått tettere dialog med
flere av de øvrige velforeningene i
kommunen, og da vi i fjor inviterte til
samarbeidsmøte, hadde vi hyggelig
besøk av rådmann Bente Hedum.
Hva et vel er, og hva det står for
En velforening er en sammenslutning av- og for beboere, innenfor et
avgrenset boområde, som har gått
sammen for i fellesskap å skape
et bedre og sikrere bo- og nærmiljø. Velforeninger er ikke basert
på særinteresser, men oppfordrer til
helhetsløsninger innen boområdet.
Det er mye man kunne ønske seg
lokalt som kommunen ikke har ansvar for, eller økonomi til. En velforening er altså en måte å organisere
nabolaget slik at felles oppgaver kan
bli løst på en god måte.
Søndre Jeløy Vel
Velområdet vårt strekker seg fra
Kanalen sør for Helgerødgaten,
langs Helgerødgaten og Tronvikveien, og fram til Framnes i sør, og Reierbakken/Reiersvingen i vest.

Takk til Moss Drift og
Anlegg KF!
Styret i Søndre Jeløy Vel ønsker å
fremheve samarbeidet med Knut Ivar
Madsen & Co i Moss Drift og Anlegg,
og takke for innspill og bidrag til planlegging og gjennomføringen av julelysprosjektet. Spesielt satte vi pris på

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i
Norge som arbeider for å sikre vekst
og utvikling i frivilligheten i norsk kultur og samfunnsliv. Frivillighet Norge
ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn
300 organisasjoner som medlemmer
som til sammen representerer over
50.000 lag og foreninger over hele
landet. Den frivillige arbeidsinnsatsen
i de frivillige organisasjonene i Norge
tilsvarer 138.800 årsverk, ifølge Frivillighet Norge. Gjennom VFO er SJV
medlem også her, med de fordelene
dette også gir.
Dugnad er et felles utført og vanligvis
ulønnet og frivillig arbeid, av betydning for fellesskapet, eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis
i et lokalsamfunn, f.eks. vårrydding i
et borettslag, oppføring av ei kai, eller
en lekeplass, og som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt, eller nasjonalt
plan som den nasjonale strandryddedagen.

den overraskende «signaturen» i form
av stjernen i toppen.

Lyssetting av Kanalparken – i år gjør vi det!
Det vakre «treet» vårt bidro igjen til
trivsel og trygghet i mørketida. Et av
de fineste områdene i byen trenger

Ordet dugnad stammer fra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning,
kraft», beslektet med norsk duge.
Begrepet er påstått å være utpreget norsk, og våren 2004 ble
ordet «dugnad», ved en avstemming i regi av NRK, kåret til Norges
nasjonalord.
Frivillig ubetalt innsats for fellesskapet gjør en forskjell også
for deg
Uten frivillig arbeid, som gjennom
dugnader, hadde ikke vårt nærmiljø
vært så trivelig. Noen må gjøre jobben, noen må planlegge, noen må
organisere. Innsatsen utgjør mange
timer som gir mange penger spart,
og de som stiller opp har det alltid hyggelig! Velforeningens styre
er gjerne ildsjeler, eller noen som
ønsker å gjøre en forskjell. Det er
givende å være med, og jobben
er ikke så uoverkommelig som
man tror. Gjennom velforeningens
arbeid blir man også bedre kjent
med beboere, og de øvrige frivillige
organisasjonene som gjør en innsats for nærmiljøet.
Hvor politiske kan vi være?
– SJV inviterer til debatt på
årsmøtet
Et leder- eller styreverv er en tillitserklæring, og utøvelsen av rollen
forplikter, og gir mulighet til å påvirke i henhold til medlemmenes
ønsker og behov. Alle har en
mening, og velforeningene i Norge
er en viktig del av lokaldemokratiets
grasrot. Som medlem har også du
en mulighet til å påvirke.
Vi håper alle har hatt en god start
på det nye året, og har du ønsker
for nærmiljøet, kontakt vellet!

et løft, og styret i SJV utfordrer igjen
beboere, kommunen og det lokale
næringsliv til dugnad for fellesskapet.
Dette skal vi gjennomføre for fellesskapet.

Vi har VIPPS!

Siden sist,
– Hva skjer
Ny nasjonal nettportal for
rekruttering av frivillige Frivillig.no

Adventsarrangement og mini julemarked
Ordfører Tage Pettersen tente julelysene i flaggstanga, og kvelden ble
rundet av med fine toner fra Jeløy
Musikkorps.

På www.frivillig.no kan organisasjoner og frivilligsentraler skrive om
seg selv og oppdrag de trenger
flere frivillige til. På nettsiden kan
du filtrere på sted og interesser,
og finne ut hva du kan bidra med
i ditt nærmiljø. Nettsiden er gratis
å bruke.

Strandryddedagen
6. mai – Sammen rydder
vi Norge!

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge
Rent, og Norges største kollektive
ryddedugnad. Flere tusen frivillige
rydder sine lokale strender frie for
søppel en lørdag i året med mål
om et søppelfritt Norge, og Søndre Jeløy Vel er med ved å sørge
for påmelding, informasjon om
møtested, hansker, søppelsekker.
Følg med på vår FB-side!

Takk fra Jeløy Musikkorps

Det lokale musikkorpset aktiviserer barn og unge i vårt nærmiljø,
og skaper stemning på 17. mai
og på SJVs adventsarrangement
mm. SJV støtter opp om sitt lokale musikkorps.

Til tross for kuldegrader og hustrig
vind fikk vi en del besøk da vi inviterte til adventsmarked første søndag i
advent på Lognsplass ved kanalen.
Noen benyttet anledningen til å kjøpe
god saft til jul fra den lokale eplesaftprodusenten EpleMoss, og andre
fant små julegaver på standen til Fretex. Fotograf Christine Aakerviks rigget opp et utendørs «fotostudio» hvor
hun tilbød julefotografering av barna.
Jeløy Ved solgte ved. Vi savnet en
bålpanne der veden kunne gitt oss
litt varme. Det ble i kaldeste laget å
stå på stand i flere timer. Vårt lokale
møtested Mors Café og butikken Lille
Interiør holdt langåpent, og vi håper
de kunne glede seg over god omsetning.
Plassen ble folksom da tiden for julelystenning nærmet seg, og riktig

Økt trafikksikkerhet

– en viktig og krevende oppgave i
nærmiljøet.
Arbeid med trafikksikkerhet er
en sentral oppgave for de fleste
velforeninger. Det er lagt fram en
stortingsmelding som handler om
samordning og organisering av
trafikksikkerhetsarbeidet.
Styret i SJV har fokus på informasjon og holdningsskapende arbeid.
Vellet serverte varm julegløgg og
pepperkaker til de frammøtte.

god stemningen ble det da Jeløy
musikkorps gjorde sin flotte entré på
et lasteplan. Etter at de hadde fått
varmen i seg på Mors cafe vartet de
opp med nydelig julemusikk før juletreet skulle tennes.
Søndre Jeløy Vel benytter anledningen til å takke alle som hjalp oss å
lage et hyggelig marked for flott samarbeid. En stor takk går til arrangementskomiteen, «Drift» i Moss kommune som hjalp oss med å montere
julelysene, og ikke minst til ordfører
Tage Pettersen som gjorde sitt for å
lage hyggelig stemning da han tente
«juletreet» vårt ved kanalen.
Vi håper alle vil være med også
neste gang, og inviterer både næringslivet og småprodusenter til å bli
med på å skape god gammeldags
markedsstemning.

Styret i SJV tok initiativ til et fellesmøte
med de øvrige vellene i Moss kommune, med formål om å samarbeide
om prosjekter, og stå sammen i saker
som har felles interesse.
Vi hadde besøk av VFOs styreleder
Erik Sennesvik, rådmann Bente Hedum, og Moss kommunes fagansvarlig
på kultur, Annette Thorgersen.
Rådmannen om betydningen av
det frivillig arbeidet
- Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner for Moss kommune. Uten
den dugnadsånden som hver dag
drives i kommunens mange lag og
foreninger ville tilbudet til barn, unge,
og eldre, vært langt dårligere enn det
er i dag. Kommunen vedtok i fjor en
handlingsplan med sikte på å knytte
samarbeidet mellom frivilligheten og
kommunen tettere sammen.
Det er derfor bevilget penger til en
egen frivillighetskoordinator. Denne
personen kan velforeninger, idrettsorganisasjoner,
kulturorganisasjoner

CAL TRYKK AS, 69 36 68 90

Samarbeid mellom Velforeninger i Moss
osv. kunne benytte til å fremme sine
interesser overfor kommunale virksomheter, men også til å fremme
samarbeid til glede for innbyggerne.
Moss kommune ønsker at vi alle skal
spille på lag for å fremme målet om
best mulig tilbud til innbyggerne.
Frivillighetskoordinatorens
oppgaver
- Oppgavene omfatter blant annet å
drifte frivillighetsforumet bestående av
kommunen og frivillige organisasjoner,
bidra til rekruttering av frivillige både
til kultur og omsorgssektoren, veilede
og drive kompetanseheving, og utrede og vurdere nye behov overfor frivillig sektor, forteller Agnethe Weisæth,
folkehelsekoordinator i Moss kommune.

heldige som har et rikt og mangfoldig
frivillig liv i Moss.

Den nye frivillighetskoordinatoren,
Cathrine Aasen Roksvåg, meddelte
følgende i et intervju med Moss Avis:
- Jeg ønsker å være en brobygger
og tilrettelegger. Frivillighet skaper et
raust, robust og åpent samfunn. Vi er

Styret i Søndre Jeløy Vel ser frem til å
bli kjent med den nye frivillighetskoordinatoren, og håper hun også kan
bidra til å få oversikt over og opprette
kontakt mellom kommunens velforeninger.

Medlemskap og medlemsfordeler
Kollektivt medlemskap:
Styret i SJV har sendt informasjonsbrev til alle borettslag/sameier
i vårt område med tilbud om kollektivt medlemskap. 6 borettslag/
sameier har så langt tegnet kollektivt medlemskap. Hvis dere ikke
har mottatt informasjon, og ønsker slikt medlemskap – ikke nøl med
å ta kontakt
.
Støtte-/bedriftsmedlemskap:
Ved gjennomgang av historisk materiale finner vi at en rekke bedrifter har støttet velets arbeid. Vi oppfordrer bedrifter i vårt område
støtte- eller bedriftsmedlemskap. Samarbeid med det lokale næringsliv er viktig, og vi håper selvsagt på stor respons.
Bli grasrotgiver:
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem
som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping.
SMS: Send Grasrotandelen 913703936 til 2020
Eller se www.norsk-tipping.no
Kollektivt medlemskap for borettslag og sameier
- hvordan?
Du kan benytte vår medlemsgiro/faktura, og betale inn pr medlem
i BRL etter tabellen nedenfor:
				
Rabatt:
Til og med 50 medl
100,50 %
Fra 51 og oppover
50.75 %

Rådmann Bente Hedum

Vi oppfordrer deg
til å støtte din
lokale velforening
Søndre Jeløy Vel
Medlemskontingenten er
KUN på 200,- per
husstand. Noen velger
derfor å gi en gave i tillegg,
noe vi er svært takknemlige
for. Vårt kontonummer er:
1061.30.23327. Betaler dere
via nettbank, husk å oppgi
navn og adresse.
Du kan også benytte: Vårt
VIPPS-nr er 12004 – eller
du kan søke oss opp med
«Søndre Jeløy Vel».
Vi takker alle som støtter
vårt arbeid for felles
skapet og nærmiljøet!

Kontakt oss: post@sjv.no
Søndre Jeløy Vel, PB 1077, 1510 Moss
Vi er også på Facebook: Følg QR-koden

