
 
 
 
         Høvik 17. oktober 2020 
Kjære medlemmer i Høvik Vel, 
 
Høvik vel i 118 år 
Høvik vel har tjent beboerne på Høvik siden 1902, men vi er avhengig av innbyggernes oppslutning, 
innspill og engasjement i velarbeidet. Spesielt ønsker vi innflyttere til velområdet velkommen. Ta kontakt 
med styrets medlemmer, kfr. listen øverst på side 2 og bestill gjerne jubileumsboken. Gamle Høvik-
beboere oppfordres til å låne ut fotografier til kopiering, overlevering av historier og annet fra Høvik som 
vi bør ta vare på for fremtiden. Vi kommer om ønskelig hjem til den som vil bidra. Ta kontakt med 
formannen, tel. 920 44 209. 
 
Høstaksjon 
Høvik vel har mottatt henvendelser fra beboere som kan ønske seg en oppsamling av haveavfall også om 
høsten, spesielt løv. Vellet har ikke midler til å kjøre en full aksjon også om høsten, men vellet har 
organisert en opphenting av haveavfall og dessuten annet skrot man vil kvitte seg med før Julen stunder 
til. Firma Renova kjører derfor for Høvik vel fra mandag 2. november og henter haveavfall og annet skrot 
som er satt ut foran havegjerdet ved kjørevei. Farlig avfall kan ikke hentes grunnet Isi 
gjenvinningsanleggs regelverk. Avfallet vil bli veid og det blir sendt spesifisert nota. Se vedlagte 
dokument for betingelser. Trenger man bistand til bæring, for eksempel opp fra kjeller, kan man gjøre 
egen avtale med Renova på telefon 92 44 84 02 uten ekstra omkostning.  
 
Vårinnsamlingen og årskontingent 2020 
Under halvparten av husstandene i Høvik Vels område har innbetalt kontingenten for 2020 på kr. 300,- 
og kr. 150,- for leiligheter. Kontingenten går med til driften, bl.a. våraksjonen, strøsingel, utsetting av 
benker m.v. Vi anmoder derfor efternølerne, og kun disse 

 

om vennligst å benytte nedenstående 
bankgiro, tydelig utfylt med navn, e-post og adresse innen 2. november 2020. Tilsvarende informasjon 
bes oppgitt i nettbank. Høvik vel har også VIPPS med nummer 103731. 

Kasser for strøsingel til almen bruk  
Høvik vel har utplassert 21 kasser for singel til bruk for innbyggernes strøing av gangveier, kneiker m.v. 
Kassene er allerede fylt opp i oktober og skader er utbedret av Kjell Lunde. Private kasser oppfylles til 
selvkost. Høvik Vels hjemmeside på Internett finnes på adresse: http://www.høvikvel.no (med ø) 
 
 
 
 
 

             02.11.20 

Årskontingent ordinært  2019  kr 300,- kr.__________ 
Kun for den som ikke har betalt kontingent i 2020 
Årskontingent hybel/leil. 2019  kr 150,- kr.__________ 
 
___stk. Jubileumsbok  à  kr. 100,- kr.__________ 
 
SAMLET SUM   

 
kr.__________ 

       HØVIK VEL 
       GAMLE DRAMMENSVEI 104 
 
       1363 HØVIK 
 
 
 
 
         8317.13.07557 

http://www.høvikvel.no/�


 

Funksjon Navn & adr.  Telefon  Mobiltelefon E-post 
Adresseliste for Høvik vels styremedlemmer i 2020 

* Formann    Petter Ingeberg        67591809 92044209 petter.ingeberg@norgroup.no 
 Gamle Drammensvei 104 
* Styremedl. Tor Magne Howlid               93008993 tm@howlid.com 
 Granalléen 42 
* Styremedl. Kjell Lunde               67591212 91327290 kjell.lunde@online.no 
 Gamle Drammensvei 129 A 
* Styremedl. Steve Paulsen          ******* 92223101 steve.paulsen@pg-flowsolutions.com 
 Gamle Drammensvei 122 C     
* Styremedl. Tone Ødegaard  67537930 911 45 171  rolf.t.odegaard@vikenfiber.no 
        Snoveien 6 
* Varamedl. Anders I. Mørch  21450590 48021736      anders.morch@intermedia.uio.no 
 Snoveien 32 
* Varamedl.  Reidun Ask  67538296 99720827 reidun.ask@hotmail.no 
 Høvikveien 19 

 
 

Ny E18 – ansvar for lokalvei og infrastruktur ligger nå hos Bærum kommune 
 
Den justerte planen for ny E18 Lysaker – Ramstad fordrer at det lages en revidert reguleringsplan der 
følgende blir viktige konsekvenser: 
Dagens to bilfelt ut og tre bilfelt inn erstattes med to bilfelt i hver retning og kollektivfelt. Opprinnelig 
E18-plan foreslo tre bilfelt i begge retninger og en egen bussvei på overflaten. Justert plan innebærer 
redusert veikapasitet både i forhold til opprinnelig plan og i forhold til dagens vei. Sammen med 
bompenger vil dette efter noens mening bidra til nedgang i biltrafikken inn og ut av Oslo. 
Bedre busstilbud oppnås ved at gjennomgående busser får eget kollektivfelt på selve E18. Planlagt 
separat bussvei på overflaten tas ut. Lokalbusser vil i stedet for få prioritet på en stedstilpasset lokalvei. 
Bedre overganger buss-tog-metro oppnås ved at Lysaker kollektivterminal skal bygges som en del av 
E18-prosjektet. Dette delprosjektet var tidligere ikke finansiert og ville ha måttet konkurrerer med andre 
kollektivprosjekter om Oslopakke 3-midler. 
Reduserte bomtakster fordi en justert E18 blir billigere etter endringene og staten har åpnet for en 
forlengelse av innkrevingstiden fra 15 til 20 år. Det gjør at hver passering blir noe billigere, men bilistene 
som skal betale E18, må betale 5 år lengre. Et lite kjent faktum er at Oslopakke 3 kun bidrar med 33 
millioner kr. til etappe 1. Gjønnesdiagonalen opprettholdes, noe som vil gi sterkt redusert trafikk på 
villaveier i Østre Bærum. Se for øvrig vedlagte informasjon om oppstart av arbeidene. 
 

 
Kartillustrasjon som viser inndelingen i de ulike entrepriser på E18 Lysaker - Ramstad. Kart: Aas-Jakobsen 
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Innhenting av haveavfall og skrot i november 2020 

Som annonsert på Høvik vel hjemmeside, fortsetter Høvik vel ordningen med egenbetalt 
Høstaksjon. I høst vil Renova kjøre for Høvik vel med komprimatorbiler for haveavfall og 
fjerning av skrot fra 02. november. Oppslutning i fjor resulterte i vel 10 tonn resirkulert avfall.  
 
Høstaksjon blir videreført også i år. Benytt anledningen til å rydde opp i haven i høst, en god 
investering for våren som gir minst tre fold igjen.  Av økonomiske årsaker, har det ikke vært 
mulig for Høvik vel å betale for denne tjenesten om høsten annet enn en basisomkostning til 
RENOVA og organiseringen. Da langt fra alle eiendommer innbetaler kontingent til vellet, vil 
vellet derfor kun ha mulighet til å betale for Våraksjonen som alle tidligere år.  

 

Høstinnsamlingen må altså betales av den enkelte bruker basert på hvor mye avfall som settes 
ut for avhenting. Det er en minstepris for summen av haveavfall og skrot på kr. 300,- inklusive 
MVA for medlemmer. 

Haveavfall innhentes fra tirsdag 02. november 
Haveavfallet må settes ut til kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, i bunter m.v. utenfor egen 
husstand. Avfallet legges i sekker eller bunter og merkes med navn, adresse, e-postadresse 
(om tilgjengelig) og om man er betalende medlem av Høvik vel. Innhenting av haveavfall 
begynner mandag 2. november og varer inntil alt avfall er fjernet. Skulle noe avfall ha blitt 
oversett når uken er omme, ta kontakt med Renova på telefon 92 44 84 02, så blir det ryddet 
opp i. Avfall som ikke er merket vil ikke bli tatt med. 
Kvister må buntes i lengder på maks. 2 meter og med tykkelse (Ø) ikke over 10 cm. 
Prisen er kr. 3,50 pr. kg  for medlemmer og kr. 4,- for ikke-medlemmer.  

 

Minstepris er kr 300,- for skrot og haveavfall samlet for medlemmer og kr. 400 for ikke-
medlemmer. 

Skrot og annet avfall innhentes fra tirsdag 02. november 
Renova foretar innsamling av alt skrot og avfall, utenom husholdningsavfall og farlig avfall, som 
velmedlemmene ønsker å kvitte seg med. Dette må settes ut ved vei kjørbar for lastebil, utenfor 
egen husstand. Det kjøres kun én gang i hver vei. 
Avfallet hentes med komprimatorbil/skapbil, og alt blir kildesortert. Kjøringen i Høvik vel 
begynner fra mandag morgen 02. november og utover i uken til alt er hentet. 
Renova tar med mange typer skrot som ikke går i containere, som for eksempel hvitevarer, 
dekk, impregnert treverk, elektrisk avfall, osv. Farlig avfall som maling, løsemidler, spraybokser 
limpatroner, asbestholdige materialer og termopanvinduer er det dessverre ikke

 

 lenger mulig å 
ta med, grunnet regelverket for Isi avfallsanlegg. 

Avfallet merkes med navn, adresse, e-postadresse og om man er betalende medlem av Høvik 
vel. Legg lappen i en klar plastpose. 
Faktura sendes hver huseier med en lettfattelig spesifikasjon og man belastes kun etter vekt. 
Ved behov for hjelp til bæring av tunge eller store ting, f. eks. opp fra kjeller, kan man gjøre 
direkte avtale med Renova på telefon 92 44 84 02, 67 58 28 87, eller til post@renova.no. Det 
er intet pristillegg for en slik ekstra service.  
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