
 
 

 
 

 

 

MEDLEMSKONTINGENT KAMBO VEL 2021 
 

Styret i Kambo Vel er klar for et nytt år med nye muligheter og utfordringer. Gjennom 

Kambo Vel får du informasjon om saker i nærmiljøet og du kan være med å påvirke lokale 

forhold og utviklingen i området. Velforeningen er kommunens høringsinstans for Kambo og 

dermed beboernes talerør. 
 

Det er fortsatt mange saker som det må arbeides målrettet med i 2021, bl.a. trygg skolevei, 

svømmehall på Nøkkeland, flere turveier og bedre gang- og sykkelveinett. 

I fjor ble Moss og Rygge kommuner slått sammen til en ny kommune og det er fortsatt et 

stykke igjen før den nye strukturen har satt seg ordentlig. Samtidig er det store utbygginger i 

gang i nordre bydel med de utfordringer det fører med seg. 
 

Vi følger opp saker og problemer som medlemmer måtte oppleve i hverdagen, og ønsker å 

bygge et godt miljø og hyggelige aktiviteter for beboerne på Kambo. Koronapandemien og 

den lokale smittesituasjonen skaper dessverre problemer, men vi har nylig medvirket til 

åpningen av et nytt E-sport senter i samarbeid med Nøkkeland skole, Kambo IL og Moss 

Røde kors. Vi håper også at det skal være mulig å få til andre fellesaktiviteter sammen med 

skolen for å bidra til å realisere visjonene for Kambo som et nytt områdesenter for den nye 

kommunen.  
 

Vi håper at du vil støtte opp om Kambo Vel og vårt arbeid for å bygge opp under fellesskap, 

trivsel og miljø på Kambo. Vi trenger din støtte, bl.a. i form av medlemskontingent, for å 

kunne gjøre en god jobb for lokalsamfunnet.  
 

 

Kontingenten for 2021 er kr. 200,-, som vi ber om at du betaler til 
konto 7119.63.03949 innen 1. mars. 
Husk å oppgi navn og adresse, samt gjerne mobilnummer og e-postadresse.  
 

Du kan også vippse beløpet til 16001 (Kambodagen).  
Merk betalingen kontingent 2021. 
 

Blant de som betaler før 1. mars trekker vi 3 heldige vinnere, som mottar en hyggelig 

overraskelse fra Kambo Vel.  
 
 

Vennlig hilsen 

Styret i Kambo Vel 

 
 

Vi minner også om årsmøtet 2021, som foreløpig er berammet til torsdag 25. mars.  

Formell innkalling blir lagt ut på hjemmesiden vår og på Facebook ca. 3 uker før møtet. Vi 

minner om at du må være betalende medlem for å ha stemmerett på årsmøtet, og at saker og 

forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. 
 

Følg oss på vår hjemmeside: http://www.kambovel.com 

og på Facebook: http://www.facebook.com/kambovel 

http://www.kambovel.com/
http://www.facebook.com/kambovel

