
    Jar Vel 

 
 

 

Innkalling til 

Jar Vels  

97. årsmøte 
Digitalt årsmøte på Teams 21. april 

kl. 19.00-20.30 
Påmelding gjøres på mail til web@jarvel.no innen 15. april. Link til møtet sendes ut til alle 

påmeldte deltakere dagen i forkant.  
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Kjære alle på Jar  

Vi har nå lagt bak oss 2020, det mest krevende og spesielle året i Norge i fredstid. Det mest 
utfordrende for Jar Vel har vært planlegging av arrangementer. Dessverre ble det ikke 17. mai- 
samling på Jar gård, og heller ikke samling for å tenne julegrana ved minnestøtten første søndag i 
advent.  
 
På tross av omstendighetene har Jar Vel gjennomført alle styremøter; på Teams når det har vært 
nødvendig. Vi fikk også avholdt fysisk årsmøte i filmkafeen 28.5.2020. Hageavfall og skrotinnsamling 
ble gjennomført som normalt, og vi har deltatt på ulike møter som angår oss på Jar.  
 
Nå er det igjen snart tid for Årsmøtet. Dato er satt til onsdag 21.4.2021. Som følge av 
smittesituasjonen har vi besluttet at det må avholdes på Teams denne gangen. Styret i Jar Vel 
fortsetter vårt arbeid og håper på mer normale tilstander i løpet av 2021. 
 
 
Åsmund Arnesen 
Leder 

 
 
 
Agenda for Årsmøtet: 
 

1. Velkommen 
 

2. Jar Vels fond 
a. Beretning og regnskap for 2020 
b. Endrede vedtekter for Jar Vels fond (se nærmere informasjon under) 
c. Utdeling av støttemidler 

 
3. Årsmøtet åpnes med følgende dagsorden: 

a. Valg av møteleder, referent og protokollvitner 
b. Styrets beretning 
c. Regnskap 2020 
d. Kontingent 
e. Budsjett 2021 
f. Valg 
g. Innkomne forslag 

 

 
Vedrørende forslag til endring av vedtekter for Jar Vels Fond: 
Styret i Jar Vels fond foreslår å gjøre noen endringer i vedtektene for fondet. Hovedendringene er at 
det gis mulighet til å plassere inntil 1/3 av fondsmidlene i indeksfond (aksjefond). Dette med mål om 
å få litt høyere avkastning over tid for fondet, i en tid der bankens rente er svært lav, og vil gi lav 
avkastning av fondsmidlene. Det foreslås videre å åpne for søknader fra et litt større område enn det 
geografiske området Jar Vel, så lenge tiltakene som støttes kommer befolkningen på Jar til gode. 
Eksisterende vedtekter og forslag til nye vedtekter ligger på fondets side på www.jarvel.no 

http://www.jarvel.no/
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Styret i 2020: 
Øverst fra  venstre: Åsmund Arnesen, Wenche Mittet, Knut Hallvard Tufte, Hanne Jahr Pedersen, 
Inger Elise Bergaust, Anders Kleve Svela, Sturla Lang, Kima Karimiha. 
Bildet er tatt fra et av flere styremøter som ble avholdt på Teams. 
 

Styrets beretning: 
 
Aktiviteter i styret  
Det er avholdt fem styremøter i 2020. I tillegg har styret deltatt i flere eksterne møter, blant annet 
med Bærum Kommune og Bærum Velforbund. Videre har styrets medlemmer utført ulike former for 
dugnadsarbeid i området, som er nærmere omtalt i beretningen. 
 
Antall medlemmer 
Jar Vel hadde 558 betalende medlemmer ved utgangen av 2020. Dette er en oppgang på ni 
betalende medlemmer sammenlignet med 2019. 
 
Medlemsregister 
Styret har besluttet at relevant informasjon kan sendes ut på e-post eller SMS istedenfor med lapper 
i postkassene i fremtiden. Godt og vel halvparten av medlemmene har nå sendt inn sitt 
mobilnummer og sin e-postadresse slik at vi kan oppdatere medlemsregisteret med denne 
informasjonen. I løpet av ikke altfor lang tid vil vi derfor slutte med å legge lapper i postkassene, og 
kun sende ut informasjon elektronisk. Vi oppfordrer derfor de som ikke har sendt inn sin 
kontaktinformasjon (e-post og mobilnummer) til å gjøre dette på web@jarvel.no.  
 
Frigjøringsdagen 8. mai 
Tradisjonen tro, sørget Jar Vel også i 2020 for at det ble plantet blomster ved minnestøtten til 
frigjøringsdagen 8. mai. 
 
Avlyst 17.-maifeiring på Jar gård 
Vanligvis står styret i Jar Vel for det tradisjonelle arrangementet på Jar gård om morgenen på 
nasjonaldagen. I 2020 ble dette annerledes på grunn av Covid-19. Med bakgrunn i de strenge 
smittevernsrestriksjonene som gjaldt i mai måned, kunne verken korpset spille eller Jar-beboere 
møtes for å gratulere hverandre med dagen. 

mailto:web@jarvel.no
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Styret i Jar Vel håper at det lar seg gjøre å gjennomføre dette trivelige arrangementet i 2021. Bildene 
under er fra 17. mai-feiringen i 2019. 

 
 
 
Innsamling av hageavfall 
2020 ble det året da alle var mye hjemme, og alle hadde god tid til å rydde i hagen. Dette var 
situasjonen i hele Bærum, og Renova, som henter inn hageavfall fra de fleste velforeninger i 
kommunen, hadde påtatt seg altfor mye å gjøre. I tillegg ble Renova rammet av at mange av 
sesongarbeiderne måtte i karantene før de kunne ta fatt på sitt arbeid i Norge. Summen av alt dette 
førte til at innsamlingen ble kraftig forsinket i Jar Vel sitt område. Normalt skal alt være samlet inn 
innen 17. mai, men denne gangen ble det ikke gjort. Hageavfallet ble dessverre liggende til nærmere 
utgangen av mai. Vi fikk noe rabatt som følge av dette, men styret er likevel ikke fornøyd med 
gjennomføringen. 
 
Styret har undersøkt grundig om det finnes alternative leverandører til Renova for gjennomføring av 
innsamlingen i 2021, men det viser seg vanskelig å finne andre som er villige til å påta seg jobben. Vi 
har fått et tilbud som er dobbelt så dyrt som Renova, og et annet som innebærer å utplassere 
containere rundt omkring i nabolaget som beboerne så selv kjører til for å kaste sitt hageavfall. Styret 
har vurdert det slik at ingen av disse to alternativene er spesielt gode. Vi kommer derfor til å 
fortsette å bruke Renova også i 2021. Alternativet er å ikke gjennomføre innsamlingen av hageavfall. 
 
 
Skrotinnsamling 2020 
For fjerde 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 imot og sorterer avfallet. I år var det først mulig å 
gjennomføre skrotinnsamlingen i slutten av oktober. Dette medførte at det var mørkt mens 
innsamlingen pågikk. Mørket gjorde nok at ting var litt mer uoversiktlige enn tidligere, men vi fikk til 
en fin gjennomføring likevel. Dessverre var det ett medlem som var uheldig og fikk en bulk i bilen sin 
da noe av det innleverte skrotet falt ut av en av bilene til Renova. 
 
Om lag 140 personer benyttet seg av muligheten til å kvitte seg med diverse skrot. Dette er det 
høyeste antallet som har benyttet seg av tilbudet noen gang, og kommer nok som et resultat av at 
mange har hatt god tid til å rydde i kjellere og loft i løpet av det siste året. Enkelte var innom flere 
ganger, så Jar Vel oppfatter at dette er et populært tiltak som medlemmene setter pris på. 
Jar Vel er videre svært takknemlig for at Filmparken legger til rette for at vi kan benytte stedet for vår 
skrotinnsamling. Det er et kjærkomment tilbud til vellets innbyggere, og et fint bidrag fra Filmparken 
til å skape et klimaklokt lokalmiljø på Jar. 
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Rydding av kratt på kirketomten 

For noen år siden var skråningen langs Storengveien og opp til kirken tilvokst av tett kratt. Bilder fra 
tidligere tider viser en åpen skråning med lav vegetasjon og blomster. Velstyret kontaktet 
kommunen, og krattet ble fjernet. Som kjent vokser slikt kratt raskt opp igjen, og det tok ikke mange 
årene 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 av skråningen ryddet. Arbeidet ble utført på dugnad av Frits Lemstad og medlemmer i 
Jar Vel sitt styre. Frits var den som bidro mest i arbeidet, og styret er svært takknemlig for hans 
innsats.  
 
Det ble foretatt en vurdering i 2020 av om vegetasjonen kunne stå frem til 2021. Resultatet ble at 
Frits Lemstad på eget initiativ ryddet deler av skråningen. Styret er svært takknemlig for den 
innsatsen Frits la ned for å fjerne vegetasjon høsten 2020. I 2020 kom det videre et forslag om at Jar 
Vel bør invitere Jar Menighet til å samarbeide om å rydde lia ned mot Storengveien. Menighetsrådet 
er informert og invitert til å delta i samtaler om et slikt samarbeid, og vi håper at lettelser i 
koronarestriksjonene utover i 2021 vil gjøre det mulig å møtes fysisk for å finne ut av hvordan et slikt 
samarbeid skal være.      

 
Rydding av stiene 

De mange stiene innenfor Jar Vel sitt område blir mye brukt. Styret har derfor hatt høyt fokus på at 
disse skal være i god stand og fremstå som attraktive å bruke. Foruten at alle stiene med unntak av 
én sti har fått navneskilt, så inspiserer vi stiene jevnlig. Vintervedlikehold som snømåking og strøing 
har ikke Jar Vel mulighet til å ta ansvaret for, 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 å rydde vegetasjon og strø stiene når det er 
nødvendig. Det vil både du og andre i området ha glede av. Vi vil spesielt oppfordre alle huseiere som 
bor inntil en sti om å rydde på utsiden av sitt eget gjerde. Det vil bidra til at styrets medlemmer kan 
rette arbeidsinnsatsen sin inn imot andre viktige oppgaver som er til nytte for vellets medlemmer.  
 
Ta gjerne kontakt med oss i styret hvis dere har spørsmål i forbindelse med turstiene i vårt område.  
 

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 finansierer driften av gatelys i private stikkveier. 
Vellet har arbeidet videre med denne saken og ba 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. 
 
Bærum Velforbund fikk et tilsvar fra Bærum kommune hvor det blant annet fremgår at kommunen 
vil gå igjennom de ulike turveiene/snarveiene og vurdere å dekke driftskostnader på enkelte 
lyspunkter. Vi i styret fulgte opp denne uttalelsen og deltok i et møte med kommunen i mai 2020. I 
møtet lovet kommunen å se nærmere på om avdelingen «Vei og trafikk» har anledning til å 
finansiere driften av gatelysene i stien Smetten, da dette er en viktig skolevei for barn ved Jar Skole.  
 
Bærum kommune har foreløpig ikke konkludert i saken og det kan ha sammenheng med at de ønsker 
å gå igjennom hele turveinettet i kommunen før de eventuelt går inn og finansierer lys i enkeltstier. 
Vi i styret fulgte opp saken ved flere anledninger i 2020 og vi vil fortsette med dette i 2021.  
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Arbeid for økt trafikksikkerhet 

Vi jobber videre, sammen med kommunen, med målsetting om å bedre trafikksikkerheten her på Jar. 
Blant annet har vi et stort behov for flere fotgjengeroverganger i Vollsveien, noe vi også er i dialog 
med Voll Vel om. Sammen har vi tatt kontakt med ordføreren i Bærum som har lovet å komme på 
befaring for å se på våre utfordringer langs Vollsveien. Dessverre slo pandemien til i mars og alle 
planer er foreløpig lagt på is. Det er også verdt å nevne at Vollsveien er en fylkesvei, og at det derfor 
ikke er opp til Bærum kommune å bestemme om veien skal få flere fotgjengeroverganger eller ikke. 
Men litt drahjelp fra kommunen vil i hvert fall ikke skade.  
 
 
Julegrantenning første søndag i advent - avlyst 
På grunn av covid 19 ble det umulig å invitere publikum til tenning av julegranen slik vi alle er vant til. 
Det var nok første gang dette arrangementet ble avlyst, siden oppstarten av denne tradisjonen. 
Vellet sørget allikevel for at treet ble reist ved Minnestøtten, og slik lyste det fint opp for mange i 
vintermørket. Vi ønsker her å takke tidligere Jar-boer Thor Gunnar Mathisen, som donerte den flotte 
granen til Jar vel. 
Siden mulighetene for sosialt samvær ble sterkt redusert i adventstiden, ønsket vi som vel å gi våre 
medlemmer en liten oppmuntring. Dette gjorde vi i form av en julekort-hilsen som ble lagt i alle 
postkasser i vårt område. Så håper vi at det blir mulig å samles på gamlemåten igjen første søndag i 
advent i 2021. 
 

 
Julegranen kom selvsagt på plass selv om vi ikke kunne møtes til julegrantenning som vanlig. 
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Jar i bilder 

I 2020 lanserte vi facebook-gruppen Jar i bilder. Gruppen administreres av Jar Vel og har som formål 
og dele bilder og historier fra området Jar i Bærum. Alle er velkomne til å bli medlemmer i gruppen, 
og vi setter også stor pris på alle bidrag. Under er et bilde av Filmatelieret i filmparken. Det er uvisst 
når bildet er tatt, men vegetasjonen rundt tilsier at det er noen år siden. Bildene på forsiden av 
denne årsmeldingen er også hentet fra Jar i bilder. 
 

 
 

 

Møte om klimakloke nabolag 

12. februar 2020 inviterte Bærum Kommune og Bærum Velforbund til en åpen kveld med temaet 
klimakloke nabolag. Kvelden skulle gi inspirasjon til hva velforeninger, sameier, nabolag og 
enkeltpersoner kan gjøre for å skape mer klima- og miljøvennlige nabolag. Jar Vel deltok på møtet 
sammen med representanter fra mange andre velforeninger i Bærum, Vellenes Fellesorganisasjon, 
og politikere. Over 70 deltakere bidro til en konstruktiv kveld der det kom mange innspill til tiltak for 
klimakloke nabolag. 
 

 

Medvirkningsmøte med Bærum Kommune om nærområder, bomiljøer og kvaliteter 
Jar Vel deltok på Bærum kommune sitt medvirkningsmøte som fant sted i begynnelsen av november. 
Møtet ble gjennomført digitalt på grunn av korona-restriksjoner og det fungerte helt greit.  
Utgangspunktet for møtet var at Bærum kommune ønsket å motta innspill fra lag og foreninger i 

kommunen blant annet når det gjaldt hva som skal til for å skape gode lokalmiljøer og møteplasser i 

vår kommune. I tillegg ønsket kommunen innspill på hva som kan bidra til trivsel ved å bo og leve i 

Bærum. 

Deltagerne på møtet fikk anledning til å komme med innspill underveis i møtet og forslagene fra 

møtedeltagerne ble samlet i en programvare som fremstilte forslagene som en ordsky som alle 

kunne se på sin egen pc. Tilgang til friområder nær der folk bor, var en av de tingene deltagerne på 

møtet verdsatte høyest for at det skal være trivelig å bo og leve i Bærum. Videre ble tilgjengelige og 

trygge møteplasser sett på som svært verdifulle for at det skal være trivelig å bo og leve i Bærum.  
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Bærum kommune tok med seg alle innspillene videre i sitt arbeid med å revidere kommuneplanens 

samfunnsdel. Kommuneplanen er kommunens overordnende styringsdokument og den fastsetter 

den langsiktige utviklingen i Bærum. Planen angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. 

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan du, eller en organisasjon du er medlem i, kan være med å 

påvirke politiske behandlinger i Bærum kommune, så finner du mer informasjon om dette her: 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/slik-styres-barum/   

 

 

Bærum Velforbund – årsmøte 2020 
Bærum Velforbund er en sammenslutning av velforeningene i Bærum og jobber blant annet med 
gode oppvekstvilkår og bomiljøer. Forbundet skal være et bindeledd mellom velforeningene og 
Bærum kommune, og et talerør i spørsmål og saker som er av betydning for velforeningene.    
 
Jar Vel stilte med én delegat på Bærum Velforbunds årsmøte i 2020. Årsmøtet fant sted på Bekkestua 
bibliotek i midten av mars. Ordfører Lisbeth Hammer-Krog innledet møtet og ga møtedeltagerne en 
orientering om hva som skjer i Bærum, deriblant forhold vedrørende nye E18. 
 
Lokaldemokrati og medvirkning er et prioritert arbeid i Bærum Velforbund og det jobbes med å øke 
aktiviteten i de enkelte velforeninger. Forbundet er også et serviceorgan for velforeningene i Bærum. 
 
Hvis man ønsker å vite mer om Bærum Velforbund og hva de holder på med, så kan man besøke 
forbundets nettside: https://www.baerumvelforbund.no/  
 
 
 
 

Vellenes Fellesorganisasjon – Landsmøtet 2020 

Jar Vel stilte med én delegat på Vellenes Fellesorganisasjons landsmøte i 2020. 

Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende organisasjon for velforeninger, grendelag og 

andre nærområdeforeninger som har som formål å styrke frivillig initiativ og innsats av 

lokalbefolkningen i Norge. Vellenes Fellesorganisasjon tilbyr service og rådgivning til sine 

medlemmer, og de søker om merverdiavgiftskompensasjon på vegne av organisasjonenes 

medlemmer. 

I forkant av landsmøtet ble det arrangert en paneldebatt om medvirkning i stedsutvikling i våre 

nærmiljøer, og paneldebattens undertittel «Tas innbyggerne på alvor?» satte dagsorden for 

samtalen. Det ble høy temperatur, både blant paneldeltakerne og konferansedeltagerne i salen. 

Panelleder Ola Raftevold tok dette som et godt tegn på at folk bryr seg om sitt eget nærmiljø og at 

innbyggere flest gjerne vil ha et ord med i laget når avgjørelser skal tas i saker som påvirker vårt eget 

bomiljø. 

Hvis man er interessert i å vite mer om Vellenes Fellesorganisasjon, kan man lese mer på: 

https://www.velnett.no/ 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/slik-styres-barum/
https://www.baerumvelforbund.no/
https://www.velnett.no/
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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 når du bruker gressklipperen og andre 

støyende redskaper. Livlige hagefester om sommeren er hyggelige, men tenk på naboen 

når det nærmer seg leggetid for de som ikke er på festen. 
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Det er mange gode grunner til å være medlem i Jar Vel 
 
 
De fleste husstandene på Jar er medlem i 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 har bodd her i mange år, så er det flere 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 din, og 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 lenger 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 
trafikksikkerhet på alvor og følger opp ulike innspill fra våre medlemmer. Vi gjennomfører 
hastighetsmålinger og ber kommunen om å gjennomføre tiltak når det er nødvendig.  
 
 
Stier 
Det finnes mange stier i Jar-området 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 Vels område, 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 det 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/eller andre 

offentlige organer. 

 

 

 

http://www.jarvel.no/
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Kontingent for 2021: 

Styret foreslår at årskontingenten forblir uendret på 400 kr/år per husstand. 
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Jar Vels Fond – resultatregnskap for 2020  

 

 

 

Noter: 

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

Inntekter resultatføres når de er opptjent, og kostnader. 

2. Fondets styre mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Revisor har mottatt kr. 11.500 slik 

årsregnskapet viser. Honoraret gjelder revisjon av årsregnskapet for 2020.  

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 til fondets styre eller nærstående til disse. 

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

For 2020 er det bevilget støtte til følgende: 

Jar skoles Musikkorps, fane og telt 15 000,00 

Elevrådet v/Jar skole, bøker    5 000,00 

Jar Curling, sko og koster  25 000,00 

Totalt     45 000,00 

 

Det ble bevilget 12.000 kroner til oppgradering av eplehagen ved Vestre Kjøyavei, men de takket nei 

til midlene. 



 
 

15 

 

Årsberetning Jar Vels Fond for 2020 

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 har vært fondets revisor i 2020. 

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

 

Fondets virksomhet 
Styret, i samarbeid med styret i Jar Vel, sendte i slutten av november 2019 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. Informasjon om muligheten til å søke midler fra 

fondet publiseres også på sosiale media. 
Fondet har i 2020 støttet følgende organisasjoner og formål: 

• Jar skoles Musikkorps, fane og telt v/Sarah Hambro, kr 15.000. 

• Bøker til skolebiblioteket ved Jar Skole, v/ Elevrådet, bøker, kr 5.000. 

• Jar Curling, sko og koster v/ Knut Narum, kr. 25.000. 
Det ble også bevilget 12.000 kroner til oppgradering av eplehagen ved Vestre Kjøyavei, men de 

takket nei til midlene etter at de var tildelt. Det ble besluttet å holde igjen disse midlene, og legge 

dem til neste års tilskuddsmidler. 

 

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 2020. For å oppnå høyest mulig avkastning, 

har midlene vært plassert med fastrenteavtale hos Pareto Bank. Fondet oppnådde i 2020 en samlet 

renteinntekt på kr 58.747. Pr. 31.12.2020 var egenkapitalen på kr 2.854.512.  

 
Jar den 16. mars 2021 

 

 

Guri Ellen H. Haugstad    Ane Broch Graver    Kirsten T. Poppe 
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Årets innsamling av hageavfall vil foregå i perioden 30. april til 14. mai! 

 

 

Bunter og sekker må være satt ut ved kjørevei senest 30. april kl. 06.00 

Viktig informasjon om innsamlingen: 

- Innsamlingen gjelder kun for medlemmer i Jar Vel.  

- 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 derfor 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 e.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/

