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Velkommen 
Dersom spesielle saker ønskes tatt 
opp på årsmøtet, ta kontakt med 
styret innen 1. mars. 
Øystein Goksøyr: oystein.goksoyr@
dnvgl.com / 959 01 329  
Rita Roarsen: rita.roarsen@gmail.com  
/ 906 89 950

Har du et engasjement for nærmiljøet 
vårt og ønsker å bidra eller kjenner 
noen som gjør det? Ta kontakt med 
valgkomiteen, ved Jørgen L. Storlie: 
jorgen.storlie@gmail.com

Vel møtt!

Høvik, 1. februar 2017
Styret i Høvik Verk vel 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

TIRSDAG 14. MARS 2017

KL . 19 I HØVIK BIBLIOTEK

HUSK Å BETALE MEDLEMSKONTINGENTEN INNEN 10. MARS 2017

Vipps til 14592 (Høvik Verk vel)
Konto: 5132 63 29111 (husk å merke med adresse)

Sentrale saker som Høvik Verk vel vil følge opp i 2017 er:
 – Videre arbeid med  å få til et nærmiljøanlegg, for å bedre barne-  

og ungdomstilbudene på Høvik
 – Opprustning av uteområdene ved Høvik Verk skole
 – Arbeide med å få til et aktivitetshus/grendehus, for befolkningen på nedre Høvik

Kontingent må være betalt for å få hentet kvist og hageavfall i uke 19.

Årsavgiften er vedtatt å være på kr 300 for enkelthusstander og kr 500 for  
bedrifter per år. Sameier og borettslag betaler etter avtale 2 /3 av husstands-
kontingenten per boenhet.

Høvik Verk vel er en sammenslutning av beboere, leietakere, tomteeiere og  
næringsdrivende innenfor velgrensen som er fastsatt av Bærum kommune.  
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og å arbeide for  
gjennomføring av nyttige tiltak til beste for alle innen velområdet.

Høvik Verk vel — hovikverkvel.no — post@hovikverkvel.no — Org.nr. 993 557 293 — Bankkonto 5132 63 29111 — Vipps 14592



ÅRSMELDING 2016

2016 Styret har hatt åtte styremøter og 
komiteen for nærmiljøanlegg har hatt 
ett møte i 2016. HVV har hatt flere  
møter med Bærum kommune og har 
deltatt på møter med Bærum Velfor-
bund og Statens Vegvesen. I tillegg har 
styret deltatt på to idédugnader på 
Høvik biblio tek om utviklingen i Høvik- 
området (februar og oktober). Vellet 
har også arrangert et informasjonsmøte 
i menighetssalen til Høvik kirke, med 
tema «Utbyggingsprosjekter i Bærum 
med hovedvekt på Stor-Høvik» i samar-
beid med blant andre vellene i området 
og Høvik biblioteks venner (april) og 
vært medarrangør av «Konsul Iversens 
dag for bibliotek, demokrati og ytrings-
frihet» sammen med Høvik biblio teks 
venner og andre vell i området. 

Økonomi Høvik Verk vel hadde per  
31. desember 2016 767 betalende 
medlemmer fordelt på 194 enkelthus-
stander, 560 sameieenheter og  
12 bedrifter. Vellets egenkapital er på 
kroner 292 566. Årets resultat er på 
kroner 35 620.

Solbenker HVV har ferdigstilt prosjektet 
med å få på plass nye solbenker langs 
kyststien, som varig gave til beboerne 
og brukerne på Høvik. Solbenkene er 
et sam arbeidsprosjekt mellom Bærum 
kommune og HVV. Det er gaven fra 
Sparebankstiftelsen DNB som har mulig-
gjort realisering av prosjektet. Forutset-
ningen da vi gikk i gang var at benkene 
skulle være pene å se på og passe inn i 
området. 

Kjære alle som bor i Høvik Verk vel 
Vi bor i et fantastisk område i Bærum, der vi kan glede oss over nærheten til sjøen 
og fine turområder. For å bidra til ytterligere turglede, har vellet i 2016 lagt ned mye 
arbeid med å gjøre strekningen langs Kyststien, enda mer brukervennlig og trivelig. 
 I 2016 ble vi ferdige med arbeidet med å finansiere og utplassere 19 solide 
og flotte solbenker langs Kyststien vår, til glede for innbyggerne nå og i flere tiår 
fremover. Her har Øyvind Almaas lagt ned et betydelig arbeid, både som designer 
og ansvarlig for prosjektet.
 Vi er nå godt i gang med å utarbeide informasjonsskilt ved Kyststien, slik at 
interesserte turgåere kan lære mer om kulturhistorien i vårt område av Bærum. 
 Vi kan dessuten glede oss over at arbeidet med forlengelsen av Veritasveien 
til Høvikbanen snart er ferdigstilt og at trafikksituasjonen langs flere av veiene her i 
området nå blir bedre. Det betyr mye for manges hverdag og for skolebarna. 
 I 2016 opprettet Høvik Verk vel en arbeidsgruppe, som skal se nærmere 
på ulike tiltak som kan gjøres for å bedre ungdomstilbudene i nærområdet.
Vi har også i år hatt et meget godt samarbeid med kommunen, både ift park- og 
friluftsområdene og ift. kulturutviklingen generelt i nærmiljøet vårt. 
 Vi har deltatt på flere viktige møter om utviklingen på Høvik senter, for å få til 
en mulig utbygging av Høvik bibliotek på området ved Høvik Kirke. 
 Å drive velarbeid er et viktig bidrag til et godt lokaldemokrati. Når innbyggerne 
i området står sammen i velforeningen kan vi øve sterkere påtrykk overfor nærings-
liv og kommune. Sammen kan vi dessuten få til ting som enkeltpersoner ikke klarer 
på egenhånd. Å arbeide som tillitsvalgt eller frivillig gjennom vellet, er en fin mulig-
het for den som vil ha innflytelse og bidra konstruktivt i nærmiljøet. 
 Jeg vil takke alle som har sittet i styret, for innsatsen deres i 2016, og oppfordre 
dere som bor i området om å stille dere til disposisjon for dugnadsarbeid og styre-
arbeid i vellet i årene fremover. 

Mer info finner dere på hovikverkvel.no og facebook.com/hovikverkvel

1. februar 2017 
Rita Roarsen, styreleder

Etter årsmøtet 8. mars 2016 har styret hatt følgende sammensetning:
Rita Roarsen, styreleder rita.roarsen@gmail.com 906 89 950
Øystein Goksøyr, nestleder og sekretær oystein.goksoyr@dnvgl.com 959 01 329
Tone Lindem, kasserer tone.lindem@manpowergroup.no 950 34 196
Ingrid L. Falkenberg, styremedlem ingrid.falkg@gmail.com 977 63 958
Lotte Lind, styremedlem h.charlotte.lind@dnb.no 934 15 616
Helge Finanger, styremedlem helge.finanger@gmail.com 908 34 041
Lise Sveberg, styremedlem lisveb@me.com 917 59 366
Stein S. Bønkan, DNV GL stein.bonkan@gmail.com 917 42 300
—
Anne Jortveit, varamedlem annejortveit@hotmail.com 976 71 822
Øyvind Almaas, varamedlem oey-balm@online.no 901 68 778
Thomas Kollerød, varamedlem tomas.kollerod@mef.no 908 46 814
— 
Jørgen L. Storlie, leder av valgkomiteen jorgen.storlie@gmail.com 922 32 988
Marius Liaaen, valgkomiteen marilaae@cisco.com 982 28 171
Andreas Birkeland, valgkomiteen ab@marlowarkitekter.no 913 945 97 



organisert idrett, speider, musikk eller 
menighet. Vi håper med dette å kunne 
bedre oppvekst- og kulturmulighetene 
i nærområdet. Gruppen består av 
fem styre medlemmer fra HVV og to 
medlemmer fra Solvik vel. Vi trekker inn 
ungdommen i kartleggingen og plan-
leggingen. 

I tillegg samarbeider gruppen med 
skolen, FAU og andre for å opp gradere 
utemiljøet på skolen. Det er imidlertid 
skolen som må starte en dialog med ei-
endomsavdelingen i Bærum kommune, 
som skal muliggjøre at dette prosjektet 
blir gjennomført.

HVV har deltatt på de to idédugna-
dene som har vært arrangert i 2016. 
Den første i regi av Bærum kommune 
(februar). Den andre i regi av Høvik 
biblioteks venner og Høvik menighet 
(oktober). Temaet for begge møtene har 
vært utvikling av Høviks sentrum. Vellet 
kommer til å følge opp denne saken, og 
vil informere underveis på hjemmesiden 
vår og på Facebook.

Ferdigstillelse av Veritas 3 Veritas 
3-bygget er i all hovedsak ferdigstilt 
og DNV GL har overtatt bygget fra 
Skanska. Parkområdet rundt bygget er 
allerede åpnet for publikum og det gjen-
står kun mindre arbeider med til såing 

og beplantning til våren. Arbeidet med 
forlengelsen av Veritasveien til Høvik-
banen er også ferdigstilt. Bærum kom-
mune overtar veien fra DNV GL 1. april 
2017. Veritasveien blir da en kommunal 
vei som vedlikeholdes og driftes av 
kommunen. Glassverkveien blir stengt 
for gjennomkjøring med bil fra samme 
dato. Bommen blir plassert syd for 
innkjøringen til Glassverkveien 121–127, 
hvor det er opparbeidet en snulomme. 

Dette er en viktig milepel for HVVs 
arbeid med trafikksikkerhet i vellområ-
det og særlig arbeidet med sikkerheten 
knyttet til biltrafikken til og fra Høvik-
banen og til de fremtidige boligene 
for Veritas ansatte. Veritasveien har 
gang- og sykkelvei som separerer biler, 
syklende og gående. Biltrafikken i Glass-
verkveien og Fjordveien blir betydelig 
redusert og sikkerheten for gående og 
syklende blir dermed bedre. Det er like-
vel viktig at alle fortsetter å vise hensyn 
til myke trafikanter, spesielt til skole-
barna på veiene til og fra skolen. 

Styret har hatt et svært godt samarbeid 
med DNV GL i hele denne perioden. 
DNV GL har vært meget imøtekommen-
de hva gjelder vellets ønsker og behov 
i planleggings- og byggeprosessen og 
HVV ser frem til å fortsette denne gode 
dialogen fremover.

I tillegg var kravet at benkene skulle 
være vedlikeholdsfrie, værbestandige og 
holdbare slik at de vil være til glede for 
turgåere i området i mange år frem-
over. Sommeren 2016 sto benkene klare, 
i alt ble 19 stykker plassert ut i området 
fra Høvikodden til Plahtebukta, der det 
var praktisk mulig å utplassere disse 
tunge benkene med ren muskelkraft. 
Utplasseringspunkter var avtalt i god 
dialog med Bærum kommunes park-
forvalter Henriette Seyffarth. 

Områdeoversikt over Høvik Verk vel 
Med utgangspunkt i kartene som ble la-
get til 100-årsjubileumet i 2015, jobbes 
det nå med å utarbeide skilt som skal 
inneholde informasjon om nær miljøet, 
som veier, stier, øyer, geologi og annet 
av kulturhistorisk interesse.

Rullesteinene på Høvikstranden HVV 
har støttet initiativet til kunstneren  
Petter Mejlænder om å flytte tilbake 
Arne Næss-steinen og de andre rulle-
steinene til deres opprinnelige plasse-
ring på Høvikstranda. Dugnadsarbeidet 
foregikk i august 2016.

Nærmiljøanlegg Høvik Verk vel har opp-
rettet en gruppe som skal se nærmere 
på ulike tiltak som kan gjøres for å bedre 
barne- og ungdomstilbudene i nær-
området. I dag er det lite tilbud utenom 

Over: Arne Næss sitter på filosofisteinen. Etter å ha fjernet steinene gikk kommunen med på å 
returnere dem til stranden. Foto Petter Mejlænder. T.v. 19 nye solbenker. Foto: Øyvind Almaas. 



Høvik biblioteks venner har hatt et 
svært tett program i 2016 og har bidratt 
med godt over 25 arrangementer på 
biblioteket, alt fra konserter og foredrag 
til barneteater, debatter og quiz. Ven-
neforeningen tok også initiativet til en 
årlig «Konsul Iversens dag for bibliotek, 
demokrati og ytringsfrihet». Vellene på 
Høvik ble invitert med som medarran-
gør. Innledere var direktøre i Fritt Ord, 
Knut Olav Åmås, Budstikkas redaktør 
Kjersti Sortland, og Øystein Goksøyr på 
vegne av vellene i området. På slutten 
av året ga Høvik Verk vel en pengegave 
på 10 000 kroner til Høvik biblioteks  
venner, noe venneforeningen uttrykte 
stor takknemlighet for og som gjør 
foreningen i stand til å tilby en rekke 
gratis arrangementer i samarbeid med 
Høvik biblioteket også i 2017.

I forbindelse med budsjettbehandling 
for Bærum kommune ble det foreslått 
å bevilge penger til å holde biblioteket 
åpent hele sommeren når skolebiblio-
teket er stengt. Dette ble dessverre ned-

stemt av flertallspartiene. For 2016 har 
det også blitt tatt politiske initiativ til at 
Høvik bibliotek igjen skulle få sin egen 
avdelingsleder som biblioteket hadde 
tidligere og som utgjorde en viktig kul-
turell nøkkelstilling i lokalmiljøet, dette 
var det heller ikke politisk flertall for.

Grendehus på nedre Høvik Beboerne 
i vellet har gjennom flere tiår hatt et 
ønske om et egnet sted å kunne møtes. 
En kartlegging av og med ungdom, 
med totalt 120 respondenter i slutten 
av 2016, avdekker et stort behov for en 
møteplass for ungdom. Videre har de 
minste barna behov for et sted å kunne 
drive med forskjellige aktiviteter. Dette 
gjelder alle, fra små barn til eldre, uten-
for organiserte fritidsaktiviteter. HVV 
ser nå etter egnet sted i nærmiljøet vårt. 

Diverse henvendelser Styret i HVV 
mottar hvert år flere henvendelser fra 
privatpersoner og grupper i området. 
Henvendelsene behandles og besvares 
etter beste evne.

Rita Roarsen
styreleder

Øystein Goksøyr 
nestleder og sekretær

Tone Lindem 
kasserer

Ingrid L. Falkenberg 
styremedlem

Høvik, 1. februar 2017. Styret i Høvik Verk vel

Lotte Lind 
styremedlem

Helge Finanger  
styremedlem

Lise Sveberg  
styremedlem

Stein S. Bønkan 
DNV GL
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HUSK Å BETALE MEDLEMSAVGIFTEN INNEN 10. MARS

Støtte til lokalmiljøet 
Høvik biblioteks venner 10 000 kr
Solbenker 169 434 kr

Innsamling av kvist og hageavfall 2017 
blir i uke 19. Kvisten skal ligge klart ved 
veien 8. mai. Innsamlingsbil kommer 
fra kl. 07.00 om morgenen, og arbeider 
seg suksessivt gjennom om rådet utover 
i uken. 

Les mer på www.hovikverkvel.no eller 
på www.facebook.com/hovikverkvel.

Side 1 og 4: E-18 forbi Høvik. Illustrasjoner: Statens vegvesen. Over: Kirsebærblomster i Veritasveien. Foto: Rita Roarsen.



Resultatregnskap for 2016
Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Inntekter
Kontingenter (note 1) 175 000 148 265 160 000 182 955
Boksalg 4 313 30 000 73 471
Støtte DNV GL 200 000
Sparebankstiftelsen DNB 100 000 100 000 20 000
Støtte til kulturkartet, Bærum Kommune 30 000
Støtte fest 10 000
Netto Loddsalg 8 574
Annet (note 11) 42 581 1 529
Støtte til benker  Bærum Kommune 25 000 30 000
Støtte til skilt Bærum Kommune 25 000 34 000
Renter 1 500 1 414 2 000 7 710
Sum inntekter 201 500 321 573 322 000 568 239

Utgifter
Støtte til lokalmiljøet (note 2) 10 000 10 000 95 000 40 000
Komprimatorbil 45 000 45 778 45 000 43 800
Medlemsskap (note 3) 6 000 5 997 2 700 2 727
Styremiddager 10 000 4 628 10 000 10 000
Administrasjon (note 4) 10 000 8 511 15 000 20 239
Datautstyr for drift og arkiv 20 000
Arkiv 15 000 15 000
Benker  (note 9) 169 434 100 000
Honorar styreleder 8 000 8 000 8 000 3 000
Andre utgifter (note 6) 3 527 2 000 727
Årsberetning (note 7) 30 000 14 250 30 000 26 501
Gaver (note 5) 10 000 5 609 4 000 2 448
Jubileumsfest 396 282
Jubileum 1 909
Kart 55 269
Jubileumsbok (note 8) 10 219 8 000 296 795
Skilt 35 000
Sum utgifter 164 000 285 953 334 700 934 698

Resultat 37 500 35 620 -12 700 -366 459

Balanse pr. 31.12.2016

Eiendeler
Bankinnskudd (note 13) 311 840

Sum eiendeler 311 840

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 292 566
Ikke utbetalt støtte 10 000
Ikke utbetalt utlegg 3 000
Gjeld aksjonskomitéen mot økt trafikk på Nedre Høvik (note 6) 6 274
Sum egenkapital og gjeld 311 840

Høvik, 30. januar  2017

Tone Lindem Rita Roarsen Kjetil Christensen
Kasserer Formann Revisor

Regnskap Høvik Verk Vel 2016
HØVIK VERK VEL – RESULTATREGNSKAP 2016

Tone Lindem 
kasserer 

Rita Roarsen
styreleder

Høvik, 30. januar 2016

Kjetil Christensen
revisor

Høvik Verk Vel
P.b. 502, 1328 Høvik

hovikverkvel.no
post@hovikverkvel.no

Org.nr.: 993 557 293
Bankkonto: 5132 63 29111


