
Apenes Vel
Foreningen

Velforeningen i et tradisjonsrikt område
 Stiftet i 1918!

Informasjon om 
Apenes Velforening

En aktiv velforening er med på å skape et 
godt og levende nærmiljø!

Besøk oss på: www.Apenesvel.no

facebook.com/Apenesvel/
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Vet du:

Informasjon

At Hortens eldste skulptur står på Apenes?
Den heter Lykkebrønnen og ble plassert på en liten 
rund plass øverst i Hans Gudes gate i 1919. 

At du bor i et verneverdig område? 
Hva det innebærer? Se vår webside! 

At den kjente maleren Hans Gude i en periode 
bodde på Apenes?
Året 1900 feiret Hans og Betsy Gude stort 
gullbryllup i den nyervervede eiendommen 
"Sølvkronen" ved Horten.

At bautaen ved Apenesgården er reist til minne om 
Ole Rasmussen Apeness?
Han var soldat og underoffiser i Det Jarlsbergske kompani og bonde på 
farsgården Apenes. Lensmann i Borre fra 1794 og medlem av riksforsamlingen 
på Eidsvoll i 1814.

At hvis du vil vite mer om Apenes sin historikk, finner du mye interessant 
på vår webside? 

At foreningen er et bindeledd til kommunen når det ønskes synspunkter 
på saker som berører vårt nærmiljø?

At det er velforeningen som heiser flagget på Auberts plass?

At velet arrangerer flaggheis på Auberts Plass 
på 17. mai kl. 8:00 , med is og kaffe servering. 

www.apenesvel.no

Velforeningen har planer om å forskjønne fellesområder på Apenes, som f.eks. 
Auberts plass.  Her trenger vi innspill fra medlemmene! Skal planene gjennomføres, 
kommer vi også til å være avhengige av en viss dugnadsånd!

Velforeningen har tidligere hatt egen "ruskenaksjon" på våren. Dette har man gått 
bort fra da hageavfall nå må fraktes til VESARs mottak på Skoppum.  Vesar har 
også innført en henteordning der du betaler en viss sum for henting av  hageavfall 
og grovavfall. Kontakt dem dersom det er aktuelt.  Tlf 33 35 43 80 eller se 
www.vesar.no

Velhuset leies ikke lenger ut til barnehage. Dette var en kjærkommen inntekt for 
velet. Kjenner du til foreniger eller lag som er interessert i langtidsleie, så ta kontakt.
. 

http://www.apenesvel.no


Medlemskap:
Hvem kan være medlem i Apenes Vel?

Den  viser  området for Apenes Vel. Alle beboere innenfor dette 
området kan være medlemmer i velforeningen. Dessuten kan tidligere medlemmer 
og deres barn, selv om har flyttet til et annet sted i byen, opptas som medlemmer.

Se forøvrig liste over styret 20016 / 2017 bak på folderen

røde markeringen

Årsmøte
Årsmøtet i Apenes Vel avholdes i mars. Nøyaktig tid og sted kunngjøres i god tid før 
årsmøtet. Møtet avsluttes med en årsfest. Det er viktig og hyggelig at medlemmene 
støtter opp om dette arrangementet! 

17. mai kl 08:00 heiser vi flagget på Auberts Plass
Det vil bli servert is og brus til barna og kaffe til de voksne.

Grillfest
De siste årene har Apenes Vel arrangert grillfest for barn og voksne. I år er datoen 
fastsatt til lørdag 21. mai kl. 17:00. Denne gangen arrangerer vi det dessuten på 
tidligere Apenes vel sitt hus i Kommandør Ottos gate 12a. 



Du har ansvaret for fortauet utenfor din bolig!
Trengs det en opprydning? Hageavfall leveres til godkjent deponi. Nærmeste 
mottak er hos Vesar på Skoppum. Her kan man levere sortert avfall gratis og 
restavfall mot betaling. Miljøstasjonens adresse er Adalsveien 22

Har du hund? Ta med pose når du går tur!

Vær vennlig og respekter fartsgrensene 
og trafikkskiltene på Apenes!

Foreningen Apenes Vel er en tradisjonsrik velforening som siden starten i 1918 har 
arbeidet for et bedre og triveligere lokalmiljø på Apenes. 
Foreningen har gjennom snart 100 år vært pådriver i, og opphav til, en rekke saker 
av stor betydning for området. 

Apenes Vel har som formålsparagraf å fremme apenes-
beboernes felles interesser! Som medlem i Apenes Vel støtter 
du opp om ditt lokalmiljø!

Meld deg inn på www.Apenesvel.no

For at foreningen fortsatt skal være aktiv og nyttig for 
innbyggere på Apenes, er det viktig at også du engasjerer deg! 
Kom med innspill — ta kontakt med noen i styret! 

Enslig medlemsskap: (husstand med en person)                   kr. 100,-
Famileimedlemskap: (husstand med to personer eller flere)  kr. 200,-
 

Medlemskapet i Apenes vel har varighet fra 1.april til 31.mars.Nye medlemmer betaler kontingent 
fra innmeldelsesdato. Melder man seg inn etter 1.oktober betales 1/2 kontingent for inneværende 
periode.

Vær med på å holde Apenes rent, pent og trivelig!

Kontingent for 2016:

Apenes Vel trenger flere medlemmer!

Styret i Apenes Vel 2016 / 17:

Leder 
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ruth Berle
Kari Bjerkan
Jan Heimstad
Arne Hessen
Annette Lyshaug
Stig Høihilder

46 43 29 88
99 62 88 04 
90 91 33 08
90 72 39 40
91 51 51 62
92 09 17 41

     E-post: styret@apenesvel.no
     Hjemmeside: www.apenesvel.no
     Facebook: facebook.com/Apenesvel
     Har du spørsmål, kommentarer eller ideer— kontakt oss!


