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Referat fra sfyremøte i Hagabråten Yel 30 mai 201f
Sted: Tollef Gravs vei 149 hos Christian H. Rafit

Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling ble god{i ent

Ågenda
a. Gå giennom gamle Fnner. Trenger vi all historikken? (vi har en del papir

og permer som kun har historisk interesse. Kastes? )
b. Erfaringer fra dugnaden
c. Fornøyd med gressklipping så langt? {Rune er i gang i dag, 12 mai)
d. Evt

3. Punkter til evt
&. Samarbeid med Vol vel?
b. Kan vi gjøre noe for kabel-TV-abonnementet for medlemmene? Pris? Kvalitst?

Gamle permer
Rafn fikk fullmakt til å kaste penner som ikke har praktisk verdi for evt. fremtidige
formål.

Bugnaden
il. Vi er generelt fornøyd med dugnaden
b. Vi byttet kanskje ut en eller to containere fcr mye i forhold til hva som var

strengt tatt nødvendig. På den annen side: beboerne var takknemlige for at det
yar nok plass denne gangen. Det har det ikke alltid vært før. Forsøke oss med
en mindre utbytting neste år?

c. NB, det er billigere at de tømmer en container enn at vi bestiller "en til".
d. En container i Fagerfunveien ble plassert helt innerst i veien og nesten ikke

brukt. Må stå lenger ute i veien neste år.

e. Container ved Vidar Lønn Årnesen {Tollef Gravs vei 127) ble stående en uke
ekstra (over 17 mai helgen). Vi må passe på at alle containere blir hentet, selv
om dette er Franzefoss ansvar, og det ikke medfører ekstrakost.

Gressklipping
a. Christan Rafn harvært runden med Runes gårdsservice og den forrige

klipperen Per Ivar Braathe. Rune ser ut til å ha forsån a1t bra og har
giennomført første klipping.

b. En klage på manglende klipping bak garasjer innerst i Fagerfunveien, men
dette er fordi grunnen der foreløpig har vært fcr bløt.

c. Christian spør kommrmeil om de kan ta den lille delen øverst i akebakken i
Hagabråten, som vi tar i dag. Ligger jo så lagelig til. g
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7. Samarbeid med VallVel
a. Telefonsamtale med Ola Raftevold, formann i Vol Vel under møtet. Yi ser om

det er grnnnlag for samarbeid pa noen måte. Temaer

i. Voll Vel har områder ved Veståsen og Capralhaugen som ikke naturlig

hører under dem. Kan vi lurdere å overta dem? Vår umiddelbare

kommentar: dette er andre typer hus som ikke naturlig hører til
Hagabråten vel. Men Christian Rafn tar møte med Raftevald for å se

nøyaktig hvor husene ligger og typen hus'

ii. Rafu tar opp andre saker med Raftevold også når de møtes. De har en

del aktiviteter fcr medlemmene som vi kanskje kan lære avlinspireres

av. Bl.a. har de en høstaksjon.

8. Gruskasser
a" Rafn sjekker at de nye gruskassene som er kjøpt av AB traktorservice står

utenfor kommunens grunn, så de ikke blir måkr i sgkker i vinter {som tidligere

har skjedd)

9. Kabel-TY
Rafn sjekker om det finnes alternativer til Catral Digital.
Har vi forhandlingsmakt overfor leverandør? Kan vi å det billigere? Mer fleksible

pakker? Viken Fiber? NextGenTel? Hafslund?

10. Ånsvar for leverandøroppfølgittg
a. Christian følger opp Rune og gressklipping
b, Mark følger opp ÅB Traktor og snemåking
c. Nicolaj følger opp Franzefoss og containereldugnad

11. Neste møte
Muligens møte til høsten, helt sikkert møte i februar ?012 for å gå giennom

årsregnskapet
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