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Ekstranummer med påminnelse om kontingent

Hva er en velforening og hva gjør Herstad Vel?
Velforeninger er betydelige interessegrupper og solide bærebjelker i lokalsamfunnet. En velforening har et mangfold
av oppgaver som kun begrenses av innbyggernes egne initiativ - og spenner fra små dugnader til omfattende og
store aktiviteter.
En velforening er kommunens aller beste samarbeidspartner i viktige lokale spørsmål.
Herstad Vel ivaretar nærmiljøet i ditt område!
Velforeninger er også en viktig lokal høringsinstans for kommunen i nærmiljøsaker - ikke minst i
forbindelse med saker som omfattes av plan- og bygningsloven.
Det betyr at vi får brev om saker som er ute på høring og dokumentene i forbindelse med dette. Velforeningen er
befolkningens talerør.
Herstad Vel representerer alle innbyggerne i kretsen og har naturlig nok større påvirkningskraft enn deg
som enkeltperson.
Det er derfor viktig at du melder inn saker fra ditt nærområde. Vi kan ikke følge med på alt som skjer i hele Herstad
Vel sitt nedslagsfelt, så vi forsøker å rekruttere styremedlemmene spredt rundt i hele kretsen vår. Vi er helt
avhengige av engasjement fra deg som ”har skoen på”. Vi må derfor få innspill fra deg som vet best hva problemene
eller utfordringene er i ditt nærområde.
Herstad Vel jobber for et best mulig lokalmiljø.
Vi jobber for trafikksikkerhet, infrastruktur, lokalmiljøer som lekeplasser, parkanlegg, belysning, vedlikehold av veier
med mer.
Vi har tradisjonelt arbeidet mye opp imot skole og oppvekstmiljø. Men kretsens innbyggere består av flere enn barn
og unge. Vi ønsker å gjøre en jobb for alle. Har du for eksempel ønske om en benk i ditt nærmiljø, kan du sende en
forespørsel til Styret. Vi kan også løfte enkeltpersoners dialog med kommunen opp på et høyere nivå, dersom vi
mener at saken har prinsipiell betydning for flere av kretsens innbyggere. Vi kan ikke love at vi kan oppfylle alle
ønsker, men vi ønsker å bidra så godt vi kan i de ulike nærområdene. Det er bare å ta kontakt.
Herstad Vel har et utstrakt samarbeid med Herstad skole.
Både rektor og FAU-leder ved Herstad skole blir inviterte til våre styremøter. De har begge uttalerett, men ikke
stemmerett. Skolen er en viktig del av Herstad Vel. Det er Herstad Vel som eier teltene, benkene og bordene som
blant annet brukes på skolens 17. mai-arrangement.
Herstad Vel har også utleie av telt, benker og bord.
Én pris gjelder for betalende medlemmer av Herstad Vel og én for alle andre.
Se for øvrig prisopplysninger på www.herstadvel.no
Herstad Vel ble opprettet som Øhre og Tanstad Vel i 1993.
I 1995 ble navnet endret til Herstad Vel. Allerede den gang begynte vi å arbeide for å få gang- og sykkelsti langs
Tanstadveien. I 1996 begynte vi arbeidet med å få buss-skur på Smidsrødveien, ved Øhrebekken. I 1996 så også
den første utgaven av velavisen, Hegrastadir, dagens lys. Starten var 4 sider A5.
Hva har vi oppnådd?
Vi har blant annet medvirket til at følgende er kommet på plass:
 Gang- og sykkelsti langs Tanstadveien.
 Leskur på Smidsrødveien ved Øhrebekken (og dermed også på Kirkeveien som kom først).
 Trafikksikkerhetstiltak i form av fotgjengerovergang ved Herstad skole med forsterket belysning og nedsatt
hastighet.
 Skiltet fotgjengerovergang på Smidsrødveien mellom Sjølyst og Smidsrød Helsehus.
 Gang- og sykkelsti langs Skarphagaveien (blir ferdigstilt i 2016).
 Vi har også bevilget penger til innkjøp av benker og bord i Nærmiljøanlegget ved Herstad skole.
Vi håper at du også vil være medlem i Herstad Vel og støtte arbeidet for et bedre nærmiljø der du bor!
Det er bare å betale medlemskontingenten på kr. 200,- så er du automatisk medlem.
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HERSTAD VEL ARBEIDER FOR DITT NÆRMILJØ!
STØTT DETTE ARBEIDET VED Å BETALE
KONTINGENTEN FOR 2015!
Om Herstad Vel:
 Er en solid bærebjelke i lokalsamfunnet og ivaretar nærmiljøet
ditt.
 Er en viktig høringsinnstans for kommunen i nærmiljøsaker ikke minst ifm plan- og bygningsloven.
 Representerer alle innbyggere i kretsen og har naturlig nok
større påvirkningskraft enn deg som enkeltperson.
 Jobber for best mulig lokalmiljø.
 Har et utstrakt samabeid med Herstad skole.
 Leier ut telt, benker og bord til svært gunstige priser til betalende
medlemmer.

Håper du også vil være medlem!

Vi takker på forhånd for din innbetaling.

