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Innkalling til årsmøte 
Onsdag 3. april 2013 
kl 19.00 
Stallkroen, Vollsveien 132 
 
Styret oppfordrer alle vellets medlemmer om å møte på årets generalforsamling. Det er kun 
gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og aktiviteter utvikler seg 
i en retning alle ønsker. 
 
Foreløpig DAGSORDEN:   
(Forslag til andre poster kan sendes ett av styremedlemmene innen fredag 22. mars) 
 

1.       Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2012 

3. Styrets beretning 

a. Regnskap 2012 

b. Dugnad 

c. Snørydding og strøing i 2012 

d. Gressklipping 2012 

e. Overgang fra papir til mail. Status og fremdrift  

f. Forslag til budsjett 2013 

g. Årskontingent 2013/14 

 

4. Forslag til vedtak 

a. Forslag til vedtektsendringer 

b. Penger til brus etc. til dugnad 

5. Valg 

6. Eventuelt 

 
 
Jar, 17. mars 2013  
 
Christian H. Rafn  Jan M Keus, Nicolaj Tidemand 
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Sak 2 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2011 (vedlagt) 
 
Sak 3 Styrets beretning 
 
Styrets sammensetning 
Leder Christian H. Rafn,  
Jan M Keus 
Kasserer Nicolaj Tidemand 
Revisor Helge Rosenberg 
 
Styret har hatt tre formelle styremøter i løpet av perioden:  
9. februar og 2. juli 2012, samt 27. februar 2013.   
 

a) Årsregnskap 2012 
Årsregnskap for 2012 er vedlagt sammen med budsjett, se pkt i nedenfor.  
Overskudd for 2012 var på 159.799 (27.961) kr.  
Se kommentar om regnskapet vedr. periodisering av kostnader.  
 

b) Dugnad 
Dugnad ble gjennomført den 2. mai 2012. Enkelte reagerte på at 1. mai ble oppfattet som 
dugnadsdag. Det var ønskelig at 1. mai ikke blir satt som dugnadsdag. Det tok styret til 
etterretning. Dugnadsdag i år er 2. mai.  
 

c) Snørydding og strøing   
Måking: 
Det ble inngått ny avtale med ny leverandør, MSS (Maskinell Snøservice). Begrunnelse: 
ønske om å redusere kostnadene. Det oppnådde vi (ca 40.000 kr spart på årsbasis).  Det var 
imidlertid en del innkjøringsproblemer. Måkingen kom sent i gang, og sne ble plassert på 
noen uegnede steder. Styret oppfatter at feilene etterhvert ble rettet opp og at det til slutt er 
blitt tilfredsstillende.  
 
Strøing 
Det er i utgangspunktet opp til beboerne å strø på de veiene de selv er deleier av. Dette er 
innarbeidet praksis. Det ble imidlertid innkjøpt strøing en gang i mars, da kommunen mente 
det var for glatt for å hente søppel.  Styret har tatt saken opp med kommunen, da vi mener 
kommunens (dvs. Transportsentralen som gjør jobben for dem) hadde en uvanlig streng 
vurdering av hva som er glatt. Per dato er saken ikke avsluttet.  Noen beboere ønsker mer 
strøing fra leverandør. Andre ikke. Saken tas opp på årsmøtet til vurdering/votering, da dette 
er en kostbar tjeneste om den skal gjennomføres i større omfang 
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d) Gressklipping 
I det hele klippes gresset på en tilfredsstillende måte, men tilfredsstillende hyppighet. 
Det kom et par klager i løpet av året, som gjaldt følgende: 
 

1. gress ligger igjen i veien når han kjører inn og ut fra gressområdene 
2. hjulspor i plenen på våte dager 

 
Styret har tatt dette opp med Rune som forklarer det med klipping på våte dager.  
Det vil bli forsøkt unngått for fremtiden.   
   

e) Årskontingent 2012/13 
Årskontingenten har væt 1700 kr i perioden, og anbefales holdt på samme nivå, forutsatt 
samme tjenesteleverandører som i fjor. 
 

f) Hjemmesiden for vellet 
Ingen vesentlige endringer på hjemmesiden siden i fjor. Den er mer ment som et oppslagsverk 
enn som en dynamisk informasjonskanal. Til det har vi mail.  

 
g) Mail til medlemmene 

Styret har i året som er gått tatt i bruk mailutsendelser til medlemmene.  
 
Vi har inntrykk av at det er godt mottatt. Ca. 160 av 207 medlemmer har tegnet seg med egen 
email-adresse (gjøres på hjemmesiden www.hagabratenvel.org).  Vi sparer tid og papir ved å 
bruke mail. Det er imidlertid 40 boenheter som fortsatt ikke har tegnet seg. 4-5 stykker har 
sagt de ikke bruker internett. Resten vet vi ikke noe om.  
 
Styret ønsker at all kommunikasjon til medlemmene skal på mail/internett fra sommeren 
2013, slik at papir blir unødvendig av tids-, miljø og kostnadshensyn. 
 
På den annen side skal vi selvfølgelig ta hensyn til de som ikke har tilgang til internett og 
mail. 
 
Vi oppfordrer derfor nok en gang alle beboere til å registrere sin email adresse på vår 
hjemmeside. Alternativt send email-adressen til ett av styremedlemmene, så gjør vi det.   
 
De som ikke har tilgang til mail, ber vi om å si fra til et av styremedlemmene innen 1. mai, 
slik at vi kan ha en egen liste over dem - som da får nødvendig informasjon på papir. 
 

i)   Trærne i åsen innerst i Fagertunveien 
Det ble ulovlig kuttet trær i åsen innerst i Fagertunveien i forbindelse med rehabilitering av en 
enebolig på toppen (Liomveien 25). Trær ble hugget på vellets og kommunens område. 
Utbygger var Øystein Berglund. Styret tok opp saken via konfliktrådet, men saken ble avvist. 
Vi valgte å ikke forfølge saken, da det fort kan koste en del penger, uten at vellet vinner noe 
på det.  Saken ansees som avsluttet.  
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h) Forsikring av garasjer 
Det er nok en gang kommet spørsmål fra beboere som skal selge sin bolig om vellet 
forsikrer garasjene. Det gjør vi ikke. Dette må eierne selv sørge for, individuelt, eller 
felles for garasjer som hører til i samme garasjebygg. 
 

i) Forfall for kontingent fremskyves 
Basert på vedtak fra i fjor har styret fremskyndet forfallsdato for kontingent. Dette 
fortsetter i 2014, da kontingenten vil forfalle i februar.  

 
j) Regnskap 2012/ Budsjett 2013 

Se vedlegg 
 

k) Kabel-TV. Alternativ løsning? 
Styret har undersøkt om det finnes alternativer til Canal Digital. Ikke fordi vi har 
mottatt klager, eller at vi er misfornøyde, men for om mulig å skape en valgsituasjon.  
Det viser seg at man da må gjøre noe med infrastrukturen og legge nye kabler etc. Det 
vil medføre en kostnad på 5,5 mill. kr (kilde Canal Digital), dvs.  26.000 kr per 
boenhet.  Vi anser det som uaktuelt. Dessverre.  
Vi har også vært i kontakt med Get som bekrefter at de ikke kan gjøre noe slik 
situasjonen er i dag.  
 
Kanskje vil fremtidig politisk press åpne opp for større valgfrihet til lavere kostander? 
Canal Digital antyder det.  
 

l) Gangvei/turvei gjennom Hagabråten 
Det har vært klager på dårlig standard på denne veien, særlig hva gjelder drenering, 
slik at det er sørpe og bløtt om våren. Styret har vært i kontakt med kommunen (som 
eier det meste av veien) helt opp til ordførernivå. Men ingen forpliktende løfter er 
kommet. Tvert om, de har ingen planer om bedre fundamentering eller avløp. Kun 
legging av mer grus.  Dessverre.  
 

m) Forbud mot hauger av hageavfall grunnet fare for spredning av brunsnegler. 
Styret har fått oppfordring fra Bærum Velforbund om å unngå å legge fra seg hauger 
med hageavfall for å unngå spredning av brunsnegler, som trives ekstra godt i slike 
hauger. Vi bringer oppfordringen videre, og foreslår at det blir slutt med å legge 
hageavfall, bl.a. innerst i Fagertunveien, der dette har vært praksis i mange år.  
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Sak 4  Forslag til vedtak 
 
1  Fullmakt til å stemme for seg selv + en husstand til. 
Iflg vedtektene § 3 kan man ha med seg skriftlig fullmakt for å stemme for andre husstander. 
Teksten lyder slik:  
 
Hver husstand representeres i vellet av den som er registrert som huseier. Stedfortreder kan 
stilles ved fullmakt. 
 
Forslag til ny paragraf: 
Hver husstand representeres i vellet av den som er registrert som huseier. Stedfortreder kan 
stilles ved fullmakt, begrenset til en -1 - fullmakt til fremmøtt huseier.  
 
Begrunnelsen for forslag til vedtektsendring er å unngå overraskelser, og inspirere til 
personlig fremmøte, dersom man ønsker å påvirke en sak.  
 
 
2  Øvre og nedre felt representert i styret 
Man kan grovt sett skille mellom "øvre" og "nedre" felt i vellet, dvs Capralhaugen og Tollef 
Gravs vei som øvre felt og Fagertunveien som nedre felt. En del saker bærer preg av de særlig 
gjelder øvre eller nedre felt. Styret har siste år hatt god erfaring med at Jan Keus kjenner godt 
"nedre felt", mens de to andre kjenner bedre "øvre felt", fordi de bor på hver sin del av vellet. 
Vi foreslår at det tas inn i vedtekts form at begge felt skal være representert i styret. Forslag til 
ny vedtekt, nytt avsnitt § 5: 
 
Styrets sammensetning skal være slik at både "øvre felt" (Capralhaugen og Tollef Gravs vei) 
og "nedre felt" (Fagertunveien) er representert..  
 
3. "Bruspenger" til dugnadsdagen 
Det foreslåes å bevilge et beløp, f.eks. maks kr 5.000, til brus  og kjeks (el. lign) for å skape 
mer stemning, fellesskap og motivasjon til dugnaden. 2. mai kl 17 - 21. Styret vil i så fall 
sørge for at det kommer frem til fellesområder i velet og blir hentet igjen.  
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Sak 5 Valg 
Styret har bestått av: 

• Christian H. Rafn har sittet som styreleder to år. Han stiller til gjenvalg. 
• Nicolaj Tidemand har sittet som kasserer to år. Han går ut av styret nå i vår 
• Jan M. Keus har sittet ett år som medlem, og er ikke på valg.  

 
Vi trenger ny kasserer.  Kerstin Woxen har sagt seg villig til å ta vervet og stiller 
derfor til valg. 
 
Evt. andre kandidater til styreformann eller kasserer bes meldt til styret innen 22. 
mars. 
 
Styret anbefaler at Helge Rosenberg gjenvelges som revisor. Han har sagt seg 
villig til dette.  
 
 
 
Sak 6 Eventuelt   

Eventuelle saker bes meldt til styret senest en uke før årsmøtet.  

 

Jar, 17. mars 2013   

 

Med vennlig hilsen og vel møtt til årsmøtet 

 

Christian H. Rafn,  Jan M. Keus  Nicolaj Tidemand. 
leder   styremedlem,    kasserer 
 
 
 
 
Regnskap 2012/budsjett 2013 
Se eget vedlegg 
 
 
 
 



 
HAGABRÅTEN VEL  

HAGABRÅTEN VEL. Bank: 1607.37.22423. Medlem: Jan  Keus, janm@keus.no tlf 97086982. 
Formann: Christian H. Rafn christian@sunneorg.no, tlf 92281801. kasserer: Nicolaj Tidemand, 
nicolaj.tidemand@gmail.com 

 
Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten Vel  11. april 2012  
(Skal endelig godkjennes på årsmøtet våren 2013) 
 
Sted: Stallkroen, Vollsveien 132 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkallingen. 

i. Innkallingen ble godkjent.  

2. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2011  

i. Protokollen ble godkjent. 

3. Styrets beretning 

a. Regnskap 2011 

b. Kommentarer:  

- Styret oppfordrer alle medlemmene til å betale kontingenten i 

tide. Vi må betale renter ved for sen betaling, noe som koster 

vellet et ikke ubetydelig beløp. 

- Skal Vellet som helhet betale for strøm i stikkveiene, eller skal 

de lokale områdene betale for strømmen? Nå er det Vellet som 

helhet som betaler. Det ble ikke besluttet å endre ordningen. 

c. Dugnad  

4. I området bak garasjene i Fagertunveien dumpes det for mye hageavfall, juletrær osv. 

Lise KB Keus i Fagertunveien 149 vil ta initiativ til å få i stand en ekstra rydding der i 

år under dugnaden. Hun vil lage lapper som hun vil legge i berørte beboeres 

postkasser. Det er også ønskelig å sette opp et skilt med oppfordring om ikke å tømme 

hageavfall der 

a. Snørydding og strøing i 2011 

- Det ble ikke måkt da den første snøen kom (mer enn 5 cm). 

Dette gjorde at det ble veldig glatt resten av vinteren. Meld inn 

til styret hvis det er noe å klage på – styret kontakter da 

snømåkeren, AB Traktor 
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- Det bør måkes tettere inn til garasjene. 

- Noen er fornøyd med at det freses mye (det blir lite høye 

kanter), andre ønsker mindre fresing (forurensning av plen). 

- Vi ber ikke om strøing neste år. Vi oppfordrer til lokalt 

samarbeid og strø selv. 

b. Gressklipping 2011 

c. -Ingen nye klager. 

d. Årskontingent 2011/12. 

5. Kontingenten flyttes noen måneder frem i tid (til før årsmøtet 2013).  

Evt. endring i kontingenten vil derfor ikke skje før på årsmøtet 2014. 

a. Hjemmesiden for vellet. 

6. Ingen kommentarer.  

a. Ny mulighet for utsendelse av mail direkte til medlemmene. 

Alle medlemmene må melde inn sine e-postadresser på www.hagabratenvel.org. Gå til 
nettsiden og fyll inn din email og trykk ”GO”  i feltet ”Registrer deg” som ligger under de 
andre menypunktene  til venstre på forsiden. Du vil da komme inn i en dialog med systemet. 
Gjør som dialogen sier og din mail adresse er registrert slik at styret kan sende direkte 
informasjon til alle medlemmer. Takk! 
Her er bilde av hvor du starter å registrere din 
mailadresse.
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7. Da vil du få høre om nytt fra vellet og få viktig informasjon. 

Avmelding 

Hvis du får ny email adresse eller flytter og vil fjerne din email adresse for godt gjøres 

dette gjennom en ”Unsubscribe” funksjon nederst på alle mail fra styret. Vi skal 

kommentere dette nærmere på første mail vi sender ut.  

 

a. Informasjon om vårt forhold til Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) og 

VELforbundet (DittVel).  

8. Vi er nå kun medlem av VFO.  Ingen kommentarer. 

a. Trærne i åsen innerst i Fagertunveien 

9. Det ble foreslått å anmelde Øystein Berglund, mannen som har hugget ulovlig på 

Vellets og kommunens eiendom. Noen beboere og styret vil ta tak i dette. 

a. Forsikring av garasjer 

10. Styret oppfordrer beboerne til å sørge for at garasjene er forsikret. De er uansett ikke 

forsikret av vellet. 

a. Mørke veilys 

11. Ingen kommentarer. 

a. Budsjett 2012 

12. Ingen kommentarer. 

13. Valg 

14. Jan Keus, Fagertunveien 149 ble valgt til nytt styremedlem. Mark Breitenstein går ut. 

De to andre blir.  Styret ser da slik ut: 

15. Leder Christian H. Rafn, Tollef Gravs vei 149 

16. Medlem Jan Keus, Fagertunveien 149 

17. Kasserer Nicolaj Tidemand, Capralhaugen 41 

18. Revisor Helge Rosenberg, Fagertunvn 77 
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7. Eventuelt 

a) Gangstien nederst i Hagabråten må bli bedre, spesielt om vinteren. Den er nå i mye 

større grad brukt som skolevei da barn i området på grunn av nye delingslinjer nå 

sogner til Eikeli og ikke til Grav. Det mangler også lyktestolper her. Styret vil 

kontakte kommunen. Det vil også FAU ved Eikeli skole gjøre. 

b) Benker på området råtner. Vellet vil ikke betale for slike ting lenger. Styret oppfordrer 

medlemmene til selv å ta ansvar for evt benk eller andre ting til sitt fellesområde. 

c) Det finnes en fortegnelse over hvem som har bruksrett og ansvar for tilfluktsrommene 

(utenom krigstid). Styret vil undersøke og legge ut en oversikt på nettsiden. 

d) Stort hull i Fagertunveien. Rune Dalby vil ta kontakt med kommunen. 

e) Mange biler parkerer i Capralhaugen om vinteren for å ake med barna der enda det 

ikke er lov mange steder. Det er blitt en farlig situasjon. Det ble bestemt å se det an ett 

år til. 

f) Styret vil se på om Canal Digital kan gi rabatt til Vellet. 

 

Christian H. Rafn            Jan M. Keus      Nicolaj Tidemand 
 
 
Styreformann   Styremedlem   Kasserer  
 
 
 
Jar, 26. april 2012   
For Styret i Hagebråten Vel 
Mark Breitenstein og Christian H. Rafn 
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DUGNAD 2013 

torsdag 2. mai 
• Containere settes ut om formiddagen tirsdag 30. 

april på vanlige plasser i Tollef Gravs vei og 

Fagertunveien og hentes formiddagen fredag 3. 

Mai.  Dvs containerne står der ca tre døgn. 

• Det skal kun kastes hageavfall, dvs:  

Gress, løv og grener med maks 15 cm i diameter. 

• Vi må ikke kaste plastsekker, stein, grus eller 

lignende, da påløper straffegebyr for vellet. 

 
 


