
 

VÅRRYDDEAKSJONEN I 2019 
Haveavfall hentes i løpet av 12 dager f.o.m. 3. mai 2019 

Tidsfrist og henting  
RENOVA Gjenvinning kjører efter oppdrag fra 
Høvik vel i uke 18 fra 3. mai morgen og noen 
dager fremover i alle offentlige veier innen 
Høvik vels område. Kjøreruten er vist på 
omstående side. RENOVA kan kontaktes på 
telefon 924 48 402 ved Tor Gard Skjoldhammer 

Siste frist for utleggelse av haveavfall er 

 
torsdag aften 2. mai 

Dette tar vi med: 
Kvist og grener skal samles i bærbare bunter. 
Bunten skal ha en maks. lengde på 2 meter. 
Grener kan ha en diameter på maks. 10 - 15 cm. 
Løv og småkvist legges i plastsekker. 
Sekkene må kunne løftes og må ikke inneholde 
jord, sten og grus. Sekkene skal IKKE

Aksjonen gjelder 

 knytes 
igjen med tau/hyssing men brett kanten for å 
unngå regn i sekken. Kvistbunter og sekker med 
løv plasseres utenfor port eller gjerde ved 
kjørevei der eiendommen har sin adresse. 
Løvsekker blir tømt i komprimatoren og sekkene 
legges igjen. Avfallet leveres ferdig komprimert 
til Isi Gjenvinningsstasjon. 

kun

    

 organisk avfall fra haven. 
Vennligst meld fra om eventuelle feil, mangler 
og avvik i henting til styret.  

 

 

E-post hovikvel@norgroup.no Nettsted http://www.høvikvel.no 
 
 
8317.13.07557 
 
Høvik Vel medl.kont. 2019 Kr 300 for enebolig         02.05.2019 
    Kr 150 for leieboere/leiligheter 

Jubileumsbok 100 år  kr 100 fritt levert Høvik  VIPPS-nr. er 103731 
For:__________________________________ 
    __________________________________ 
(Navn, adresse og e-postadresse
 

 for medlem. Vennligst bruk blokkbokstaver) 

         Høvik Vel 
         v/Ingeberg 
         Gamle Drammensvei 104 
         1363 HØVIK 
 
 
 
 
 
 
               8317.13.07557 

http://www.høvikvel.no/�


 

 

Vårryddeaksjonen 2019 
Kjørerute for komprimatorbil fra og med 3. mai 2019 
Ballerud allé 1 – 25 og 4 – 20, Dragveien 1 – 49 og 20 – 64B, Gamle Drammensvei 93 – 151 og 74 – 150B, 
Granalléen 1 – 33 og 2 – 54, Gullbakkveien 1 – 25 og 2 – 22, Hans Øverlands vei 2A – 8, 12E – 0 og 26 – 56, 
Høvik skolevei 3 – 13 og 2 – 14B, Høvikkollen 1 – 0 og 10A – 20B, Høvikstien 1 – 15 og 4 – 16, Høvikveien 3 
– 27 og 2A – 34, Johs. Faales vei 1 – 6 og 2 – 100, Kirkeveien 3 – 35B og 4 – 30, Kokkerudlia 2 – 4, 
Kokkerudåsen 15 – 31 og 2 – 22, Konsul Iversens vei 3 – 5 og 2 – 0, Lindhaugsvingen 1A – 21 og 2 – 24, 
Maisen Pedersens vei 1 – 27 og 6 – 38, Møllers vei 19 – 27 og 18 – 24, Peter Loranges vei 1 – 15 og 10 – 0, 
Ramstadåsveien 1A – 33 og 2A - 30,  Rektor Hertzbergs vei 3 – 23 og 2 – 20, Snoveien 1 – 29B og 2 – 30, 
Stasjonsveien 23 – 85 og 22 – 88, Terrasseveien 29A – 41 og 26 – 60 og Terrengveien 1 – 5 og 2 – 4.  
 
Betaling av kontingent for 2019 som inkluderer henting av haveavfall 
Bruk vennligst giro på foregående side for å betale kontingenten for 2019 eller nettbank og VIPPS. Ved bruk av 
nettbank og VIPPS, vennligst merk tilsvarende som på giro. Skriv tydelig navn og adresse i rubrikken til 
venstre på giroen slik at vi skal kunne se hvem som betaler - og er medlem av Høvik Vel i 2019

 

. 
Jubileumsboken kan bestilles ved avmerking på giroen og innbetaling av kr. 100 for denne samtidig. Boken blir 
da levert fraktfritt til oppgitt adresse. VIPPS-nr. er 103731 

Forskjellige andre aktiviteter i 2019 
Egenbetalt innsamling av haveavfall og skrot i høst i overgangen oktober/november. 
Få etablert gang- og sykkelbro fra Høvik kirke til begynnelsen av Høvikveien. 
Bidra til alternativ utforming av nytt Høvik sentrum med lokale veier. 

Husk møte om nytt Høvik sentrum i Høvik menighetshus 10. april 
 

kl 20:00 

Adresseliste for Høvik vels styremedlemmer i 2019 
Funksjon Navn & adr.  Telefon Mobiltelefon E-post 
* Formann    Petter Ingeberg        67591809 92044209 petter.ingeberg@norgroup.no 
 Gamle Drammensvei 104 
* Styremedl. Kjell Lunde              67591212 91327290 kjell.lunde@online.no 
 Gamle Drammensvei 129 A 
* Styremedl. Steve Paulsen          ******** 92223101 sp@pg-flowsolutions.com 
 Gamle Drammensvei 122 C 
* Styremedl.  Tone Ødegaard        67537930 91145171 rolf.t.odegaard@vikenfiber.no 
 Snoveien 6 
* Styremedl. Tor Magne Howlid         ******** 93008993 tm@howlid.com 
 Granalléen 42 
* Varamedlem Anders  Mørch 21450590 48021736 anders.morch@intermedia.uio.no 
 Snoveien 32 
* Varamedl.  Reidun Ask  67538296 99720827 reidun.ask@hotmail.no 
 Høvikveien 19 
 
Hjemmesideadressen er http://www.høvikvel.no  
e-post hovikvel@norgroup.no 
I forbindelse med arbeider utendørs og spesielt i sammerhalvåret, minner vi om Lov om 
helgedagsfred På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det 
være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. 

Høvik vel ønsker alle en riktig god vår og sommer og minner om vår felles kamp mot 
brunsneglen - følg med på www.høvikvel.no 

Vennlig hilsen styret i Høvik vel 
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