Til våre medlemmer og kontakter
Oslo, 20.11.2016

Vi har endret navn til OSLO VELFORBUND
Siden høsten 2015 har vi som tidligere het Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo jobbet med å
utvikle organisasjonen vår. En av konsekvensene er at vi har endret navn til Oslo Velforbund.
Paraplyorganisasjonen KUV ble formelt stiftet i 1992 etter å ha vært aktiv som organisasjon siden
1988. Vi har altså eksistert lenge, men med varierende grad av aktivitet opp gjennom årene.
Med dette navneskiftet ønsker vi å signalisere ut til dere som er medlemmer, og til dere som er våre
kontakter og samarbeidspartnere i mange saker, at vi representerer bomiljøene lokalt og har som vår
fremste oppgave å tilrettelegge for lokal deltagelse og demokratiske prosesser i denne byen. Vi
kommer fremdeles til å formidle informasjon av betydning for velforeninger over hele byen og vi
kommer særlig til å legge vekt på kompetansetiltak som seminarer mm., for å heve kompetansen til
medlemmene våre. Uten kunnskap om hvem vi må snakke med og hvordan dialogene og prosessene
foregår, er det vanskelig å bli hørt. Vi mener dette er tiltak som øker evnen og viljen til å delta i de
demokratiske prosessene.
Nytt i 2016 er at Oslo Velforbund er kommet inn i varmen på Rådhuset, og er blitt tildelt driftsstøtte
fra Oslo kommune med kr. 50.000. Vi er glade for denne anerkjennelsen av vårt arbeid og håper å
utvikle de gode relasjonene vi har med Rådhuset i tiden fremover, slik at vi kan få gjort enda mer for
medlemmene våre fremover.
Praktisk informasjon:
Vi har flyttet hjemmesiden vår til domenet oslovelforbund.no og etablert epostadressen
post@oslovelforbund.no. Vi ber alle om å endre adressen i sine e-postregistre. Hjemmesiden finner
dere på både oslovelforbund.no og kuv.no. E-postadressene post@kuv.no og regulering@kuv.no vil
også inntil videre være aktive, men det er post@oslovelforbund.no som er vår hovedkanal for
kommunikasjon.
Med vennlig hilsen,
Styret i Oslo Velforbund
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