Det innkalles med dette

til
årsmøte 2003 i Hagabråten Vel
23. mars 2004 kl. 19.00

i Stallkroens lokaler i Vollsveien /Øvrevoll
Dagsorden:

1.

Årsberetning 2003

2. Regnskap 2003
3. Fastsettelse av kontingent og budsjett 2004
4. Forslag til endring i vedtektenes $
5. Valg
6. Eventuelt
1

ning og regnskap med revisorerklæring for 2003, samt vedtekter fglger vedlagt.

Ad pkt. 3 Fastsettelse av kontingent og budsjett 2004
Kontingenten foreslås uendret, herunder ordningen med fritagelse for kontingentinnbetaling
for styret og revisor.
Styret har fått flere henvendelser om trivselsskapende tiltak i velområdet. Vi foreslår at det
avsettes ca. kr 25.000 til anskaffelse av benker og bord for utplassering i vellets fellesområder
til våren. De kan eksempelvis plasseres i "trekanten" i Fagertunveien (mellom nr. 90 og 96),
langs turveien mellom Fagertunveien og trappen ved terrassehuset og på gressflaten foran
Tollef Gravs vei nr. 13 - 19. Det kan vurderes åkjøpe flere benker for utplassering andre
steder i påfglgende år dersom det er interesse for det.
Hekken bak garasjene mot Tollef Gravs vei bør beskjæres. Jobben er for omfattende til at det
er realistisk å tro at det kan gjøres på dugnad. Styret har derfor satt av ca. kr 5000 for å la
noen profesjonelle gjøre jobben til våren. Dette arbeidet bør gjøres i forkant av dugnaden slik
at avfallet kan kastes i containerne.

Ad pkt. 4 Forslag til vedtektsendring
Det foreslås en endring av fBrste setning i $1, slik at dagens formulering ("Vellet for Grav
Gård") endres til "Hagabråten Vel".
Det foreslås videre en ny siste setning i annet avsnitt i vedtektenes $ 1. Bakgrunnen for
forslaget er å klargjØre de gjeldende ansvarsforholdene i forhold til de ulike delområdene som
vellet består av, d.v.s. som kun eies av grupper av velmedlemmer i sameie, ikke fellesarealene
som eies av samtlige velmedlemmer. Dette utelukker selvfglgelig ikke at vellet vil kunne
forestå ulike praktiske oppgaver i tilknytning til delområdene på vegne av eierne av
delområdene (fr. koordineringen av asfaltsaken). Saken er også omtalt i årsberetningen.
Endringsforslagene er satt i kursiv:

$1
Hagabråten Vel er en sammenslutning av huseiere innen det regulerte området for Grav Gård.
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles eiendommer og interesser og spke gjennomført tiltak til beste for alle som er bosatt innen velområdet. Rettigheter og plikter i tilknytning

ltil de enkelte delområdene i v e ue t,,
tilligger eierne av disse og ikke vellet.
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Ad pkt. 5 Vale

S"* ty" ttf^"dlemmer etter Sverre Miøen og Jo Brun' foreslåes:

o
o
o

Torill WiderØe (kasserer) Fagertunvn' 175
Elisabeth K. Skallevold (styremedlem), Tollef Gravs vei2l.
oh
41, et ikke på valg'
capralhaugen
2004-05),
(styreformann
Berner
Kietil
d

Som valgkomite foreslås Sverre Miøen og Jo Brun
(genvalg)'
Som reÅor foreslås Helge Rosenberg, Fagertunvn' 77
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Vel mØtt til årsmØtet!

Jar,4. mars 2004,
for styret,

Sverre Miøen

PS!

Årets dugnad er lagt til tirsdag 11. mai 2m4.

Årsberetning for Hagabråten Vel' 2003
Styret
Styret har bestått av:
Formann Sverre Miøen
Kasserer Jo Brun
Styremedlem Kjetil Berner

Revisor: Helge Rosenberg.
Valgkomite: Hanne Haugli og BjØrn Wisted.
Styret har hatt 7 styrem@ter og diverse l@pende kontakt'

Kontin gentinnbetalin g /økonomi

Å

medlemmer, styret
Samtlige 203 betalende medlemmer har betalt kontingenten for 2003. (3
og revisor er fritatt som godtgiørelse forjobben)

Vellet må ansees

å ha en sunn Økonomi, med et årsoverskudd på

vel kr 21 OO0'

Ordinære saker
Dugnad

pei

Ute gjennomfØrt dugnad

lZ. mai2003,8 containere ble satt ut. Vi slapp i

år å betale

gebyr p.g.a.blandet avfall i containerne.
Snerydding
i det
Sneryaaingen har etter enkelte "innkjøringsproblemer" i begynnelsen av sesongen
januar
medførte imidlern"r"ntlig"-rrært tilfredsstillende. Det store snefallet i desember og
plog, men går
meste
det
for
tid noe problemer med å få fjernet all sneen. Firmaet benytter
garasjene om
over området med snefreser ved behov. Da mange parkerer bilene utenfor
Det er inngått
natten, har firmaet lagt om rutinene slik at disse områdene ryddes på dagtid.
ny tre års avtale med Asker & Bærum Traktortjenester'

Gressklipping
Etter at å"t Ui" inngått avtale med nytt firma har gressklippingen vært upåklagelig'
av
Vederlaget er dessuten vesentlig lavere enn tidligere år. Vi tar sikte på fornyelse
avtalen.
Saker fra årsmØtet 2003
Asfalteringssaken
ferdigstillet
Asfalteringsarbeidene startet i Tollef Gravs vei i juni. Det siste delområdet var
i septembå. Alt i alt synes det som om arbeidet i stor grad har vært tilfredsstillende og at
glennomføringen skjedde uten stØrre problemer, selv om styret er kjent med at det har
iært misnøye med deler av arbeidene i et par delområder. Av i alt 13 delområder ble 10
asfaltert.

Medlemskap i Velet
til hinder
Etter fornyet vurdering av spørsmålet er styret kommet til at vedtektene ikke er
" innen
for at det tan tas opp åedlemmer ut over dagens, så lenge eiendommene ligger

om medlemskap'
det regulerte område av Grav Gård", jfr' vedtektenes $ I' SpØrsmålet
ligger fast etter den
De
berØrer imidlertid ikke spØrsmålet om eierandeier i fellesarealene.
denne på de enkelte
opprinnelige tomteinndelingen av området og tinglysningen av
i fellesområdene
eiendommer. Evt. nye medGmmer vil altså ikke fheierrettigheter
gjennom sitt medlemskaP.

i lys av dette'
Styret anser det ikke nØdvendig med en presisering ved vedtektsendring
Andre saker

'

Privat beplantning i fellesområder
I fjorårets årsberetning tok styret opp spØrsmålet om privat beplantning i fellesområder'
grunn for at styret tok opp
Styret er gjorr tlent nieO at dåt i tiliegg til sakene som-lå til
plantet trær og n-uitet i fellesarealer flere andre steder i velområdet'
saken i fjor, ogå
"r.
sin oppfatning av sakene
Flere av disse tilfellene er av eldre dato. Styret har ikke endret
på generelt grunnlag' vi
som kom opp i fjor, men anser det Ønskeli g htaopp saken
fra å iverksette "private
understrek"r uiftigheten av at vellets medlemmer avholder seg
med medeierne i
tiltak,, i fellesareier og delområder uten å konferere på forhånd
styret'
delområdene i overensstemmelse med sameieloven, samt med

'

Tilflu

{r", urdet kom henvendelser til styret vedr. bruken av tilfluktsrommene i
tyret
vellet, konferert med Sivilforsvaret om regelverket for slike'
bruk av tilfluktsrom m'm'
Sivilforsvaret opplyser at ansvarsforhold i tilknytning til og
særlig $$ 10, 2' ledd og
reguleres i rorskrifi om tilfluktsrom av 15. mars 1995 nr. 254.,ifr.
$ 36,2.Iedd.

$ 10, 2. ledd lYder slik:
ansvaret for at det
Eier og bruker av tiffIuktsrommet skal holde rommet vedlike og har
klargjgres til bruk ved beredskøp.

etter avtale med eier'
Med bruker menes personer som har tillatelse til å bruke rommet

til
At vellet ved enkelte anledninger tidligere har bekostet enkelte tiltak i tilknytning
tilfluktsrommene rokker ikke ved dette'
$ 36,2. ledd lYder slik:

av at:
TiffIuktsrom kan i fred utnyttes til ethvert formål under forutsetning,
rommets beslcyttende evne ikke reduseres
rommet kan klargiØres som tilfluktsrom i lgpet av 72 timer.

i vellet der tilfluktsrommene er som har
Det er altså eierne av de enkelte delområdene
*
;",,Gt;;;' oeFritter i roitrolo til-arse
men også for
For å synli EgJøreansvarsforholdene, ikke bare i forhold til tilfluktsrolnmene,
til
vises
Det
avsnitt'
@vrigei"fJ*raa"r, foreslås en vedtektsendring i $ 1, annet
gieldende rettighets- og
vedtektsfeste
å
om
innkålelsen til årsmØtet. Det dreier seg altså
ansvarsforhold, ikke å etablere nye'

I private tilfluktsrom som dette står det eierne fritt å velge opplegg for bruk av og oppsyn
med, tilfluktsrommene så lenge de kan klargjøres i overensstemmelse med $ 36 og så
lenge andre lovbestemmelser overholdes.

i den grad det ikke allerede er gjortå klarlegge status for sine respektive tilfluktsrom, og å etablere de nødvendige rutiner for å
påse at reglene blir fulgt.
På denne bakgrunn anbefaler styret velmedlemmene -

SpØrsmål om inspeksjon av piperipipelgp:

Etter avis-skriverier høsten-03 om fare for brannfarlige piper på mange norske hus, fikk
Styret en henvendelse om dette burde kontrolleres for Vellets boliger. Dette er den enkelte
beboers ansvar: Noen har fått kontrollert sine piper i nyere tid; andre benytter ikke
peis/ovn i det hele tatt.

Imidlertid har vi konferert med rett instans, der interesserte kan henvende seg for å bestille
kontroll: Feiermester Christensen AS (for Bærum kommune),tlf .67 13 45 90. De påtar
seg slik inspeksjon. Pris vil variere noe, men de oppga i høst: "Visuell kontroll m/ speil,
ca. kr 450-500 + mva., eller full videokontroll, ca. det tredobbelte. Ellers skal feieren
kunne oppdage det mest iBynefallende ved sine besØk annet hvert år."
Kommunal dekning av utgifter til gatelys på privat grunn
En annen sak som har versert i media i høst/vinter er Bærum kommunes planlagte kutt i
bevilgningene til gatelys som står plassert på privat grunn. Det har hersket stor forvirring
om hvilke steder i kommunen som rarnmes av et slikt vedtak. På Vellets fellesområder/
garasjeplasser står det en del lampepunkter som kan tenkes å være "i faresonen". På den
første oversikten vi fikk via Bærum Velforbund, var imidlertid ikke vårt område tatt med.
Konklusjonen er at vi forholder oss i ro inntil denne saken evt. måtte komme opp. I så fall
kan det så vidt styret kjenner til, søkes delvis refusjon via Velforbundet.

Styret,

l.

mars 2004

