
    Jar Vel 

 
Innkalling til 

Jar Vels  

96. årsmøte 
Filmkaféen 29. april kl 19.00-20.30 

(NB: Pga koronavirus tas det forbehold om møtet kan gjennomføres på dette tidspunktet. Vi vil legge ut 

oppdatert informasjon på vår nettside – www.jarvel.no og vår Facebookside) 
  

http://www.jarvel.no/
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Kjære alle på Jar 

 
I skrivende stund er Norge inne i en krevende situasjon. Skoler, barnehager og idrettsanlegg er stengt 
for å redusere smitte av Koronaviruset, og de av oss som har mulighet jobber hjemmefra. Det er 
uvanlig stille i gatene, og folk holder seg mest mulig for seg selv. Alle store folkemengder skal unngås.  
Den spesielle situasjonen vi er inne i påvirker også Jar Vel. Hvorvidt årsmøte, som er berammet 29. 
april, lar seg gjennomføre er høyst usikkert. Dette avhenger av situasjonen i slutten av april. Endelig 
beslutning vil bli annonsert på www.jarvel.no og på vellets Facebook-side kort tid før 29. april. 
I forbindelse med årsmøtet pleier vi også å arrangere et foredrag med en ekstern foredragsholder. I 
år hadde vi invitert Annegreth Dietze-Schirdewahn, som er landskapsarkitekt og professor i 
hagekunsthistorie ved NMBU i Ås, til å holde et veldig interessant foredrag om historiske hager i 
Bærum og på Jar. Dette foredraget utgår dessverre, og planene er å sette det som et eget 
arrangement til høsten. 
 
Jar Vel har holdt et høyt aktivitetsnivå i 2019. Foruten de «vanlige» oppgavene som vi gjennomfører 
hvert år, har vi engasjert oss i en lang rekke saker som er av betydning for lokalmiljøet. Blant annet 
har vi vært med i møte om en mulig ungdomsklubb i vårt nærområde. Vi følger Statnetts planer om 
utskifting av kraftledningen fra Hamang til Smestad, og vi jobber videre med trafikksituasjonen. Alt 
dette, og mer om hva styret har drevet med i 2019, kan du lese om i dette årsmøtedokumentet. 
 
Bærum Kommune ønsker å være en klimaklok kommune. Jar Vel bidrar til dette gjennom innsamling 
av hageavfall om våren og skrot om høsten. Dette skal vi selvsagt fortsette med. Årets innsamling av 
hageavfall vil foregå fra 4. mai. 
Nå har kommunen varslet at de i enda større grad ønsker å engasjere den enkelte innbygger i 
arbeidet med å skape en klimaklok kommune. Vi har allerede deltatt på et møte om dette i regi av 
kommunen og Bærum velforbund. Foreløpig er dette arbeidet i en oppstartsfase. Dette er et 
spennende initiativ, som vi gleder oss til å jobbe videre med i tiden fremover.  
 
Anders Kleve Svela 
Leder 

 
Agenda for møte: 

1. Velkommen 
2. Jar Vels fond 

a. Beretning og regnskap for 2019 
b. Utdeling av støttemidler 

3. Årsmøtet åpnes med følgende dagsorden 
a. Valg av møteleder, referent og protokollvitner 
b. Styrets beretning 
c. Regnskap 2019 
d. Kontingent 
e. Budsjett 2020 
f. Valg 
g. Innkomne forslag 

http://www.jarvel.no/


 
 

3 

 
 
Styret i 2019: 
Fra venstre: Sturla Lang, Knut Hallvard Tufte, Halvor Halvorsen, Anders Kleve Svela, Åsmund Arnesen, 
Guttorm Larsen, Kima Karimiha. 
Ikke tilstede: Wenche Mittet, Inger Elise Bergaust 
 

Styrets beretning: 
 
Aktiviteter i styret  
Det er avholdt seks styremøter i 2019. I tillegg har styret deltatt i møter med kommunen, Bærum 
Velforbund, Jar Idrettslag, ulike informasjonsmøter samt fellesmøte om ungdomsklubb i området. 
Videre har styrets medlemmer utført ulike former for dugnadsarbeid i området, som er nærmere 
omtalt i beretningen. 
 
Antall medlemmer 
Jar Vel hadde 549 betalende medlemmer ved utgangen av 2019. 
 
Medlemsregister 
Styret har fremdeles ambisjon om at relevant informasjon kan sendes ut på e-post eller SMS 
istedenfor med lapper i postkassene. Vi er godt i gang med å samle inn kontaktinformasjon fra 
medlemmene, men vi mangler fremdeles e-postadresse og mobilnummer til ca 300 medlemmer. På 
et eller annet tidspunkt kommer vi til å slutte med å legge lapper i postkassene og kun sende 
informasjon elektronisk. Vi oppfordrer derfor de som ikke har sendt inn kontaktinformasjon (e-post 
og mobilnummer) til å gjøre dette på web@jarvel.no.  
 
Frigjøringsdagen 8. mai 
Tradisjonen tro så sørget Jar vel også i 2019 for at det ble plantet blomster ved minnestøtten til 
frigjøringsdagen 8. mai. 
 
 

mailto:web@jarvel.no
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17.-maifeiring på Jar 
Som vanlig ble nasjonaldagen åpnet med det tradisjonelle arrangementet på Jar Gård som Jar Vel 
står for. Jar Skoles Musikkorps marsjerte inn på tunet i fronten av et stort antall Jar-beboere som 
hadde møtt opp. Guttorm Larsen fra Jar Vel holdt en kort og fengende tale for dagen. 
Arrangementet ble avsluttet med at han takket og overrakte blomster fra Jar Vel til vertskapet på Jar 
Gård. 

 
 
 
Innsamling av hageavfall 
Etter den litt dårlige erfaringen vi hadde med innsamling av hageavfall i 2018, var det knyttet stor 
spenning til om alt hageavfallet ville være fjernet innen 17. mai i 2019. Heldigvis kan det virke som at 
Renova hadde tatt lærdom av gjennomføringen i 2018, for i 2019 var alt hageavfallet hentet før 17. 
mai slik vi var lovet. Sånn skal det være. 
Også i år planlegger vi innsamling av hageavfall. Innsamlingen vil foregå fra mandag 4. mai til fredag 
15. mai. Alt hageavfall må være satt ut senest om morgenen mandag 4. mai. 
 
Skrotinnsamling 2019 
For tredje gang arrangerte vellet skrotinnsamling i Filmparken. Det fungerer veldig fint at folk 
kommer kjørende inn med skrotet fra Wedel Jarlsbergs vei, og ut igjen i Skogveien. Skrotet leveres i 
svingen inne i Filmparken, hvor Renova tar i  mot og sorterer avfallet. 
Det var noe over 100 personer som benyttet muligheten til å kvitte seg med diverse skrot, og noen 
var innom flere ganger. Med tanke på at skrotinnsamlingen bare varer i to timer, betyr det at det i 
snitt er noen innom hvert eneste minutt så lenge innsamlingen varer. Det høye antallet medlemmer 
som benytter seg av muligheten til å bli kvitt skrotet sitt, tyder på at dette er et populært tilbud for 
vellets medlemmer. 
Jar Vel er svært takknemlig for at Filmparken har vært villig til å legge til rette for at vi har fått 
anledning til å benytte stedet for vår skrotinnsamling. Det er et kjærkomment tilbud til vellet og et 
fint bidrag fra Filmparken til å skape et klimaklokt lokalmiljø på Jar. 
 
Historisk foredrag 
10. oktober inviterte vi historiker Bård Frydelund til en historisk aften, med foredrag om Norges 
første statsminister Peder Anker (1749-1824). Peder Anker har gitt navn til flere veier på Jar, og 
mange i området har et forhold til denne historiske skikkelsen. 
Peder Aker kom fra Norges rikeste slekt, og aktiviteten til familien langs Lysakerelven var ett av 
grunnlaget for familiens rikdom. Bård Frydenlund er til daglig direktør på Eidsvoll 1814. Han gav oss 
et interessant blikk inn i Jars historie og foredraget medførte fine spørsmål og kommentarer om 
Peder Ankers virke og betydning for Jar. Arrangementet ble godt besøkt av ca. 40 medlemmer og 
andre interesserte. Arrangementet ble holdt på Filmkafeen. 
 
  



 
 

5 

Rydding av kratt på kirketomten 
For noen år siden var skråningen langs Storengveien opp til kirken tilvokst av tett kratt. Bilder fra 
tidligere tider viste en åpen skråning med lav vegetasjon og blomster. Velstyret kontaktet kommunen 
og krattet ble fjernet. Men som kjent vokser slikt kratt raskt opp igjen, og det tok ikke mange år før 
man måtte gjennomføre en ny ryddesjau. For å holde den uønskede vegetasjonen nede og gi lys til 
de vekster vi ønsker skal dekke skråningen, må vi rydde oftere – minst annet hvert år. I 2019 ble store 
deler skråningen ryddet og arbeidet ble utført på dugnad av medlemmer i Jar Vel sitt styre.  

 
Rydding av stiene 

De mange stiene innenfor Jar Vel sitt området blir brukt mye. Styret har derfor hatt høy fokus på at 
disse skal være i god stand og fremstå som attraktive å bruke. Foruten at alle stiene med unntak av 
en sti har fått navneskilt, så inspiserer vi stiene jevnlig. Vintervedlikehold som snømåking og strøing 
har vi ikke mulighet til, men vi har satt ut strøkasser i nærheten av de bratte stiene slik at man selv 
kan strø dersom det er nødvendig for å sikre fremkommeligheten. Om sommeren rydder vi stiene for 
vegetasjon, slik at stiene ikke gror igjen. Vi oppfordrer alle som bruker stiene til å hjelpe til med rydde 
vegetasjon og strø stiene når det er nødvendig. Det vil både du og andre i området ha glede av.  
 

Lys i stiene 

Høsten 2019 ble de to gatelysene i Smetten og det øverste gatelyset i Heimdalskleiva tatt ned av 
kommunen. Begrunnelsen var at kommunen ikke kan finansiere driften av gatelys i private stikkveier. 
Vellet vil arbeide videre med denne saken og be Bærum Velforbund om å ta opp saken i sitt 
kontaktmøte med Bærum kommune. Vellet ønsker å komme til en avklaring med kommunen og 
forhåpentligvis få kommunen til å påta seg ansvaret for samtlige av gatelysene i stiene i vårt område. 
 
Julegrantenning første søndag i advent. 
Tradisjonen tro arrangerte vellet sin julegrantenning ved Minnestøtten 2. desember 2019, i 
samarbeid med Jar skolekorps. 
Vellet sørget for tre, lys og lydanlegg, mens korpset sto for  mini-julemarked med salg av gløgg og 
julenek. Været var flott og mange barn og voksne møtte opp. Programmet besto ellers av musikk av 
korpset, sang ved Tale Widding, tale av sogneprest Thomas Berbom, gang rundt juletreet og utdeling 
av minst 170 poser til barna.  Når så mange møter opp viser det at dette er et svært attraktivt tiltak 
for beboerne på Jar, som nok mange venter på hvert år.   
I år hadde vi ca 50 godteposer til overs. Disse ble gitt som gave til Fattighuset i Oslo. 
 

 
Her deler julenissene godteposer til barna. 
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Trappen i Jarbakken 

I et felles møte mellom Jar Idrettslag, Speideren, Malurtåsen vel, Jar vel og Bærum kommune høsten 

2019, ble det klart at kommunen planlegger å rive venstre trappeløp (det løpet som er bygget i 

treverk) på toppen av trappen mellom Storengveien og Hammerstadveien. Både Jar Idrettslag og 

begge velforeningene syntes dette var en dårlig ide, og samarbeider nå om å få endret denne 

beslutningen. For Jar Idrettslag er det viktig å bevare begge trappeløp ettersom de brukes ifm 

trening, mens vellene ønsker å bevare dem for å lette fremkommeligheten. Høyre trappeløp fører i 

praksis inn i en blindvei i Hammerstadveien, mens det er venstre trappeløp som blir brukt av folk 

flest. Dette gjelder ikke minst for barn som skal til og fra skolen, eller til og fra andre aktiviteter i vårt 

område.  

Trafikksikkerhetsarbeidet 
Jar vel prioriterte trafikksikkerhet i Vollsveien i 2019. Vi sendte brev i februar 2019 til Statens 
vegvesen om behovet for trygge gangfelt over Vollsveien fra Lysakerelven-siden, samt at fortauet 
langs Vollsveien burde utbedres og gjøre tryggere for fotgjengere. Vi fremmet også ønske om 
redusert fart til 40 km/t i Vollsveien. Vi fremmet også dette synet til Bærum kommune ifm Bærum 
velforeningers fellesmøte med kommunen 24.april 2019. Initiativet har dessverre ikke ført fram - det 
er fremdeles behov for fotgjengerfelt over Vollsveien ved busslommene ved Lillengveien og ved 
Skogveien. 
Jar vel bestilte gratis fartsmåling (radarmåling over tre dager) fra Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening i Jarveien 12. Målingene ble utført i mai 2019, og viste (overraskende) at 
hastigheten hos kjøretøyene er moderat.  Konklusjonen var følgende: 
  
Fartsnivået ble målt til 34 km/t i begge kjøreretninger. Målingene viser god respekt for 
fartsgrensen! Smal vei med mange parkerte biler kan være årsaken. 
  
Antall kjøretøy per døgn i Jarveien er ca. 860.  Vi hadde tenkt å følge opp med nye målinger i 
Storengveien nå i 2020 hvis vi får tilgang på nødvendig utstyr.  
 

Bord og benk på Tjernsrud Plass 
I fjor fikk Kirsten Poppe støtte av Jar Vels fond til å kjøpe inn bord og benk til Tjernsrud Plass. Dette 

initiativet er nå gjennomført i samarbeid med Jar Vel. Bordet og benken ble bestilt i fjor høst, og ble 

montert av medlemmer av Jar Vel på dugnad i januar. Utstyret er laget i betong og treverk, og 

fremstår som svært solid. Vi håper at tiltaket er til glede for alle på Jar, og at bordet og benken får stå 

i fred uten å bli tullet med. Kos deg med en pause, og kanskje en kaffekopp, på områdets nye 

hvileplass. Takk til Kirsten Poppe som tok initiativ til dette hyggelige tiltaket. 
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Initiativ for ungdomsklubb i området 

Studier viser at det er mangel på møteplasser for Ungdom i Bærum i dag. I ungdata undersøkelsen 

for 2017/2018 fremkommer det at Bærum kommunes tilbud for ungdom er langt svakere enn landet 

for øvrig. Dette ville FAU på Ringstabekk skole gjøre noe med. De hadde invitert rektorer, FAU og 

elevrådene på skolene Ringstabekk, Bekkestua og Ramstad. Velforeningene og andre 

ressurspersoner, som for eksempel ledere for ungdomsarbeid i Bærum var også invitert. Intensjonen 

med møtet var å lage en underskriftkampanje der vi påpeker behovet for en ungdomsklubb. Dernest 

var intensjonen å etablere et styre/prosjektgruppe for denne satsingen. Prosjektgruppen ble valgt på 

møtet. Jar Vel er ikke med i prosjektgruppen, men gruppen vil holde oss informert om gruppens 

videre arbeid. 

 
 
Høyspentledning fra Hamang til Smestad 

Statnett har konsesjonssøkt oppgradering av 420 kV ledning gjennom Bærum fra Sandvika via 
Øverland til Smestad. Oppgraderingen er nødvendig for å sikre en trygg strømforsyning i Stor-Oslo.  
Det kan være aktuelt å legge ledningen i bakken, som de fleste vil. Den planlagte traseen går 
gjennom Grav-området, og berører ikke Jar vels geografiske område. Likevel er saken av interesse for 
oss, da vi ha har andre høyspentledninger som går midt gjennom våre boligområder. Jar Vel har ikke 
sendt høringsuttalelse, men følger med på utviklingen. 
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Det er mange gode grunner til å være medlem i Jar Vel 
 
De fleste husstander på Jar er medlem av Jar vel, men vi ønsker at alle husstander skal være med å 
støtte opp om nærmiljøet vårt. Gå inn på www.jarvel.no, og meld deg inn. Enten du nettopp har 
flyttet til Jar, eller om du har bodd her i mange år, så er det mange gode grunner til å være medlem 
av Jar Vel: 
 
Innsamling av hageavfall og skrotinnsamling 
Hver vår, fortrinnsvis før 17. mai, arrangerer vellet innsamling av hageavfall. Da kan du plassere 

bunter med kvister og sekker med hageavfall ved innkjørselen, så blir det hentet i løpet av 

innsamlingsperioden. 

Om høsten arrangerer vi skrotinnsamling for våre medlemmer. Dette er en god mulighet til å rydde i 

kjeller og loft, og få kastet det som ikke er verdt å ta vare på. 

 

Veier – trafikksikkerhet 
Vi har mange smale veier i vårt område hvor trafikksikkerheten blir satt på prøve hver dag. Vi tar 
trafikksikkerheten på alvor og følger opp innspill fra våre medlemmer. Vi gjennomfører 
hastighetsmålinger og ber kommunen om å gjennomføre tiltak når det er nødvendig.  
 
Stier 
Det finnes mange stier på Jar som benyttes som snarveier og trygge skoleveier. Disse er merket med 

navn, og de blir jevnlig vedlikeholdt av Jar Vel. I sommerhalvåret blir vegetasjon fjernet. Om vinteren 

fyller vi de nærliggende gruskassene med grus slik at stiene kan strøs av de som bruker dem. 

 

Velferdstiltak 
Vi støtter lokale lag og foreninger samt ulike arrangementer med mindre pengebeløp. Eksempler kan 

være 17.-maifeiring på skolen, blomstertoget, og tiltak for redusert trafikk. Første søndag i advent 

arrangerer vi tenning av julegranen ved minnestøtten. Da kommer også nissen og deler ut 

godteposer til alle barna.  

Beboere som bor innenfor Jar Vel har dessuten prioritet på barnehageplass i Jar Barnehage ettersom 

Jar Vel donerte tomten hvor barnehagen står.  

 

Jar vel ivaretar beboernes interesser 

Vi følger med på hva som skjer og som er av interesse for oss som bor på Jar, både innenfor og 

utenfor vårt område. Vi ivaretar lokale interesser i høringsuttalelser til kommunen og andre 

offentlige organer. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jarvel.no/
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Regnskap for Jar vel 2019 og budsjett for 2020 
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Balanse for Jar Vel pr 31.12.2019 

 

 

 

 

Kontingent for 2019: 

Styret foreslår at årskontingenten forblir uendret på 400 kr/år per husstand. 
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Medlemslisten under krigen. 
Under skrotinnsamlingen høsten 2019 hadde en 
av våre medlemmer funnet noen trykte plakater 
under oppryddingen hjemme hos seg. Plakaten 
viser en fortegnelse over hvem som satt i styret 
og navn og adresse på medlemmene av vellet da 
plakaten ble laget. Årstallet er ikke oppgitt men 
siden Kaare Bauck er oppført som formann har 
plakaten blitt laget i tiden 1943 – 47.  
I vår digitale hverdag undrer vi oss på hvorfor 
medlemslisten ble laget i et så stort format  
(ca 70x 40 cm) og hvordan den ble brukt. Form 
og papirtykkelse tyder på at den ble laget for 
oppslag, men hvorfor. Kanskje noen 
medlemmer har sett disse i bruk og har svaret? 
  

  

Det gode naboskapet 
 

De fleste av oss har heldigvis et godt forhold til naboen. Sånn ønsker vi at det fortsatt skal 

være. Vi minner derfor om følgende: 

 

Busker og trær kan skygge for sol og utsikt for naboen. Granneloven har regler for 

forholdet mellom høyde og avstand til nabogrense. 

 

Støy kan være kilde til irritasjon. Vis hensyn med tanke på når du bruker gressklipperen og 

andre støyende redskaper. Livlige hagefester om sommeren er hyggelig, men tenk på 

naboen når det nærmer seg leggetid for de som ikke er på festen. 
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Æresmedlemmer i Jar Vel 

I følge vedtektene for jar vel, så kan årsmøte utnevnte æresmedlemmer dersom styret foreslår dette. 

Det vil typisk være personer som har gjort en ekstraordinær innsats for Jar Vel eller nærområdet som 

utnevnes som æresmedlemmer. Æresmedlemmer får livsvarig medlemskap i Jar Vel uansett bosted. I 

«Boken om Jar», som ble utgitt da vellet fylte 75 år, er det en kort omtale av 13 personer som Jar Vel 

har ønsket å hedre med et æresmedlemskap.  

Jar Vel har for tiden følgende æresmedlemmer: 

Sverre Styff - æresmedlem fra 1986 
var med I styret I flere år og gjorde en iherdig innsats av praktisk art, som transporttjenester og trykking 
av vellets skriftlige materiale. Han har også arbeidet aktivt for bomiljøet og trafikkforholdene på Jar.  
 
Gunnar B. Mathisen – æresmedlem fra 1992 
var styremedlem i fem år og deretter formann i en lang periode på 1980-tallet. Han har i sitt 
mangeårige virke for vellet gjort en betydelig innsats for området. Særlig nevnes hans arbeid for 
Flatlandtunet. 

Bernt Støylen – æresmedlem fra 1995 
var velformann i fem år og med i styret i elleve år. Han har vært sterkt engasjert i løsningen av mange 
viktige oppgaver i Jar Vel. Spesielt har han engasjert seg i utbyggings- og trafikksaker 
 
Frits Lemstad – æresmedlem fra 2015 
var medlem av velstyret og styret i Jar Vels Fond fra 1997 til 2018. Han var styreleder i vellet i 2 

perioder – tilsammen 6 år og leder av fondsstyret i 2 perioder på tilsammen 6 år.  

 
Æresmedlemmene samlet ved siste tildeling på årsmøtet i 2015. Fra venstre: Gunnar B. Mathisen, 

Sverre Styff og Bernt Støylen. Foran med diplom og blomster: Frits Lemstad 
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Jar Vels Fond – resultatregnskap for 2019 

 

 

Noter til årsregnskapet for 2019: 

1. Årsregnskapet er utarbeidet i tråd med regnskapslovens bestemmelser og regnskapsskikk. 

Inntekter resultatføres når de er opptjent, og kostnader resultatføres når de er påløpt. 

2. Fondets styre mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Revisor har mottatt kr 10.070 slik 

årsregnskapet viser. Honoraret gjelder revisjon av årsregnskapet for 2019. 

3. Fondet har ingen ansatte og følgelig heller ingen plikt til å inngå avtale om obligatorisk 

tjenestepensjon (OTP). 

4. Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser ovenfor fondets styre eller nærstående til disse. 

5. Utdelinger er foretatt i tråd med fondets statutter og formålsbestemmelse. For 2019 er det 

bevilget støtte til følgende: 

 

Trivselstiltak v/ Kirsten T. Poppe 15 000 

Lys utebane v/ Jar Skoles FAU 25 000 

Film Lysakerelva v/ Hans Christian H. Schilde 10 000 

Utstyr v/ Elevrådet Jar Skole  2 000 

Totalt  52 000 
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Årsberetning for Jar Vels Fond for 2019 

Formål 

Fondet er en ideell stiftelse etablert av Jar Vel som skal forvalte den kapital som vellet har ervervet 

ved salg av to eiendommer. Fondets formål er å gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger 

eller enkeltpersoner som bidrar til trivsel og positiv utvikling innenfor Jar Vels område. Fondets 

administrasjon er basert på frivillig innsats.  

 

Styret 

Styret i Jar Vels Fond består av: 

- Ane Broch Graver, leder 

- Kirsten Thorseth Poppe, styremedlem 

- Guri Ellen Heien Haugstad, styremedlem 

 

Nitschke A/S Statsautorisert revisorer er fondets revisor. 

Jar Vels Fond er en registrert stiftelse med organisasjonsnummer 987 093 463. 

 

Fondets virksomhet 

Styret, i samarbeid med styret i Jar Vel, sender i slutten av november ut en generell informasjon om 

mulighet for å søke økonomisk støtte fra fondet til aktiviteter og tiltak som ligger innenfor rammene 

av fondets vedtekter. Videre oppfordrer styret organisasjoner og lag som ligger innen Jar Vels 

geografiske område å søke midler fra fondet.  

 

Fondet har i 2019 støttet følgende organisasjoner og formål: 

Trivselstiltak på Jar, benk på Tjernsrud plass v/ Kirsten T. Poppe, kr. 15.000. 

Lys til utebanen på Jar Skole v/FAU ved Jar Skole, kr 25.000. 

Film om Lysakerelva v/ Hans Christian H. Schilde, kr 10.000. 

Utstyr til utlånsboden på Jar Skole v/Elevrådet, kr. 2.000. 

 

Fondsmidlene 

I henhold til vedtektene, skal fondets midler forvaltes på en tilnærmet risikofri måte. Høyest mulig 

avkastning skal tilstrebes. Fondets midler har i løpet av året vært plassert i bankinnskudd. Det 

generelle rentenivået for bankinnskudd har vært lavt i 2019. For å oppnå høyest mulig avkastning, 

har midlene vært plassert med fastrenteavtale hos Pareto Bank. Fondet oppnådde i 2019 en samlet 

renteinntekt på kr 58 706. Pr. 31.12.2019 var egenkapitalen på kr 2.856.924.  

 

 

 

Jar den 16. mars 2020 

 

 
Guri Ellen H. Haugstad    Ane Broch Graver    Kirsten T. Poppe 
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Årets innsamling av hageavfall vil foregå i perioden 4. til 15. mai! 

 

 

Bunter og sekker må være satt ut ved kjørevei senest 4. mai kl 08.00 

Viktig informasjon om innsamlingen: 

- Innsamlingen gjelder kun for medlemmer.  

- Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Bilene som henter 

hageavfallet er 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i 

stikkveier som er for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei. 

- Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. 

Dersom det ikke er hentet i veien i det hele tatt, kan folk sette ut helt frem til bilene har 

passert. Siden Renova i denne perioden henter hos svært mange vel, vil de ikke ha tid til å 

komme tilbake og hente hos enkeltkunder som ringer og sier at de ikke rakk å sette ut i tide. 

Det samme gjelder om enkeltkunder har satt hageavfallet så lite synlig at mannskapene ikke 

lett ser det ved passering av husstanden. 

- Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 

naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så 

tunge at de revner ved løfting. 

- Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, 

papir el.l. 

- Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum 

tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister 

kan evt. bli lagt igjen. Kvister som ligger løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet. 

 

Spørsmål om innsamlingen: Kontakt Jar Vel på web@jarvel.no. 

 

Jar Vel gjennomfører to innsamlinger i året for medlemmene.  Vi samler inn hageavfall om våren og 

skrot om høsten. 

 

Nyheter fra Jar Vel finner du på www.jarvel.no og på Facebook. Ikke medlem i Jar Vel? 

Gå inn på våre nettsider og meld deg inn. 

mailto:web@jarvel.no
http://www.jarvel.no/

