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Jar, april 2015 

Kjære medboer i Østre Grav Vel 

 

Alle husstander i velområdet ønskes velkommen til medlemskap og fellesskap.  
Som medlem av vellet får du bl.a: 

 
- mulighet til engasjement i lokalmiljøet 
- mulighet til å påvirke uttalelser i bygge- og plansaker  
- gratis bortkjøring av hageavfall på våren (uke 19 i 2015) 
- gratis skrotauksjon på våren (levering på skoleplassen) (1. juni 2015) 
- gratis leie av biltilhenger 
- gratis deltakelse i halloweenarrangement for barn og juletrefest med levende musikk 
- rimelig leie av selskapslokalet på Østheim for egne arrangementer 
- prioritet til barnehageplass i Østheim barnehage 
 
Kontingenten for år 2015 er fastsatt til Kr 200 pr husstand/familie. Skriv tydelig namn og adresse ved betaling til 
bankgiro1609.1828301. Evt. epost-adresse bes også påført innbetalingen eller sendt til post@gravvel.no. 
 
Vellet har eget nettsted: www.gravvel.no  der det gis informasjon om vellet, velaktiviteter og utleie av velhuset 
(Østheim). 
 
Våraksjonen / kvisthenting er i år lagt til uke 19 og hageavfallet må være lagt ut innen mandag 4. mai kl 0700. Se 
nærmere informasjon på baksiden av arket. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Betalingsinformasjon:      Betalingsfrist 30. april 2015 
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Våraksjonen       
 
Hageavfallet hentes med komprimatorbil  
 

Det er viktig å merke seg følgende: 
 
Hageavfallet MÅ settes fram til ”hovedveiene”, dvs veien du har adresse til.  
Avfall som ligger inne i stikkveiene blir ikke hentet. Det må vøre satt ut før 
første hentedag mandag 4. mai. 
 
Kvist skal buntes (med hyssing) og ha max. lengde på 2 meter.  Buntene 
må ikke være større/ tyngre enn at de greit kan løftes på bilen.  Greiner kan 
ha en diameter på max. 15 cm. Løs eller dårlig buntet kvist, tas ikke med. 
  
Tørt løv kan settes ut i plastsekker. Sekkene blir tømt og lagt igjen på 
stedet. Medlemmene må selv ta ansvar for at plastsekkene blir samlet inn 
igjen. Sekkene må ikke knyttes igjen. Jord, stein og grus eller 
bygnings-materiale og annet avfall medtas ikke.  
 
Avfallet må merkes med godt synlig kvittering for betalt velavgift. Avfall 
uten synlig kvittering blir ikke hentet, idet innsamling av hageavfall er en 
tjeneste for de som har betalt kontingenten.  
 
 
NB: 
Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i bunter eller plastsekker. 
Urimelig store mengder som synes oppsamlet over lengre tid tas ikke med. 
 
Kontakt i Vellet for våraksjonen: Svein Vestre, tlf 90 85 82 93  el. Siri 
Kristiansen, tlf 95 97 35 52 
 
Leverandør av tjenesten: RENOVA, tlf. 92 44 84 02 
 
 
Ellers minner vi om at biler og tilhengere skal parkeres på egen grunn slik at 
vårrengjøring av veiene blir effektiv. 


