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Til alle våre medlemmer 

 

 

 

VÅRENS RYDDEAKSJON 2020 

for kvist og hageavfall 

gjennomføres lørdag 25. april. – torsdag 7.mai 

 

 

Kvist og hageavfall legges utenfor portene innen lørdag 25.april kl 08.00 og vil bli samlet 

inn senest torsdag 7.mai Vi har gjort avtale med RENOVA, Gjenvinning, Anlegg og 

Transport som vil utføre innsamlingen med komprimatorbil i hele vårt område i løpet av dette 

tidsrommet. De har gjort dette arbeidet i flere år, og resultatet har vært meget bra.  

 

Følgende gjelder: 
 

1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00. Hageavfallet skal stå 

lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Våre biler er store, 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. 

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

Dersom vi ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har 

passert.  

3. Siden vi i denne perioden henter hos svært mange vel, vi vil 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 våre 

mannskaper ikke lett ser det ved passering av husstanden. 

4. 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. 

5. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og 

ikke stein, papir el.l.  

6. 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. 

7. Som en ekstra service vil leverandøren også feie opp det meste av bøss fra tømmingen 

av løv, gress og kvister, ved hver husstand/hvert sted, slik at beboerne skal slippe å 

gjøre dette etterpå. 

8. Som en ekstra service vil vi legge tømte sekker ned i hel sekk/hele sekker, som så 

legges igjen. Vi fyller en sekkene fulle med tomsekker, før de så legges igjen ved en 

husstand. Disse sekkene kan så den enkelte husstand levere ved neste plastinnsamling. 
 

 

Men det er aller best å kompostere løv og småkvist til fruktbar jord i egen hage. Dermed 

nyttiggjøres hagens egne ressurser, og Blommenholm Vels utgifter til innsamlingen 

reduseres. I år vil vi spesielt be medlemmene som har trafikkfarlige hekker om å trimme 

disse. Mange av våre veikryss er nå svært uoversiktlige på grunn av hekker som skjuler 

trafikanter.  
 
 

Det er ikke tillatt med bål og bråtebrenning i Bærum. Innsamlingsaksjonen fyller derfor et 

viktig behov.  
 

 

 

 

Vennlig hilsen 

fra styret i Blommenholm Vel 


