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Innkalling til årsmøte 
 

Onsdag 5. april 2017   
Kl 19.00 

 
Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 
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Styret oppfordrer alle  medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan 
sikre at fellesområder og felles aktiviteter utvikler seg i en retning alle ønsker. 
 
DAGSORDEN:   
 

1.       Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2016 

3. Styrets beretning 

4.       Forslag til vedtak og diskusjon 

a. Kontingentfastsettelse 

b. Budsjett for 2017   

c. annet?  (forslag må være styret i hende senest en uke før årsmøtet) 

5. Ny renovasjonsordning med kildesortering. En kort statusoppdatering 

6. Valg av styre og revisor 

7.       Eventuelt 

 
Hagabråten 12. mars 2017   
 
Christian H. Rafn   Fredrik Stavseth   Kerstin Woxen 
formann  medlem     kasserer 
 
 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet 

Sak 2 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2016 (vedlagt) 

Sak 3 Styrets beretning 
 
Styrets sammensetning året 2016-17 
Leder Christian H. Rafn,  
Styremedlem Fredrik Stavseth 
Kasserer Kerstin Woxen 
Revisor Helge Rosenberg 
 
Styret har hatt to styremøter i løpet av perioden, i tillegg til løpende kontakt har via mail og 
telefon. 
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a) Årsregnskap 2016. Budsjett 2017   
Årsregnskap for 2016 er vedlagt sammen med budsjett. Årets bokførte underskudd er kr 
73.706,13.  Budsjettert underskudd for 2017 er 42.900 kr.  Se nedenfor.  
 

b) Dugnad 
Dugnad ble gjennomført den 2. mai 2016. Vi brukte nok en gang Renova AS som kommer 
og plukker opp hageavfall utenfor der vi bor, uten bruk av containere. Enklere for beboerne, 
samtidig som vi unngår jord/stein og leker, f.eks. som tidligere har vært å finne i 
containerne.  Løsningen er dessuten noe rimeligere enn bruk av container.   Så vidt styret har 
oppfattet gikk dugnaden greit.  
 

c) Snørydding og strøing   
Måking: 
Styret fortsatte å bruke år AB Traktor. Styrets inntrykk er at AB Traktor har gjort en god 
jobb så langt i sesongen i 2016/17. Vi minner om ønskeligheten av at beboerne holder 
småveiene fri for busker og trær inn i veibanen. 2,5 meter bred, 3 meter høyt, slik at 
maskinene kommer frem.  Takk! 
 
Strøing og strøkasser 
Vi etterfylte en gang i vinter. Dette gjør vi når mer enn halvparten av kassene er mer 
under halvfulle.  Det var flere henvendelser da kassene begynte å bli tomme. Styret setter 
pris på slike henvendelser, da vi ikke alltid er løpende ajour med alle 20 kasser.  Send 
gjerne mail.  
 

d) Gressklipping 
Styret oppfatter at gresset i det i det hele klippes på en god måte, med tilfredsstillende 
hyppighet.  Vi fortsetter med Runes gårdsservice.  
 

e) Forslag til budsjett 2017   
Det er budsjettert med et underskudd på 42.900 kr.  Ingen økning i kontingent.  
For detaljer, se vedlagte budsjett. 
 
Sak 4  Forslag til vedtak 
a) Kontingent 

Styret foreslår at kontingenten forblir 1700 kr enda et år.  Dette til tross for at det er 
budsjettert med underskudd.  Vellet har en reservebeholdning pr 31. desember 2016 på ca. 
265.000 kr (varierer over året). Styret mener at vi kan tære på denne kapitalen enda et år 
før kontingenten eventuelt heves. 
 

b) Budsjett 
Styret foreslår at budsjettet vedtas som fremlagt 

Sak 5  Ny renovasjonsordning med kildesortering 
En kort statusoppdatering 
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Sak 6. Valg av styre og revisor 

Styret har i perioden bestått av: 
Christian H. Rafn.   Formann 
Fredrik Stavseth     Styremedlem 
Kerstin Woxen.    Kasserer 
 
Helge Rosenberg  Revisor 

 
Rafn og Stavseth har sagt seg villige til å bli gjenvalgt. 
Kasserer Kerstin Woxen flytter til Østerås, og det er ikke naturlig at hun fortsetter 
som kasserer.   Vi må derfor velge ny kasserer   
 
Eventuelle andre kandidater til ny kasserer meldes til styret senest tre dager før 
årsmøtet. 
 
Eventuelle nye kandidater til formann og/eller styremedlem kan også meldes 
til styret. Vi er selvsagt åpen for nye krefter, samtidig som vi er villige til å sitte 
en periode til, om ønskelig.   
 
Revisor: Styret anbefaler at Helge Rosenberg gjenvelges. Han har sagt seg villig til dette.  
 
Sak 7 Eventuelt   

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

Hagabråten 12. mars 2017    

Med vennlig hilsen og vel møtt til årsmøtet 

Christian H. Rafn,  Fredrik Stavseth   Kerstin Woxen 
leder   styremedlem    kasserer 
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HAGABRÅTEN VEL REGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017 
    

         
Innbetalinger   Regnskap 2016     Noter 

Budsjett 
2017   Kommentar   

Kontingenter 
 

341 700,00 
 

345 100,00 
 

203 betalende a 1.700 kr 
Gebyrer/renter for sene 
innbetalinger 2 544,71 

 
1 500,00 

   MVA-refusjon 
 

12 164,00 
 

12 000,00 
   Renteinntekter 

 
1 674,01 

 
1 500,00 

         358 082,72   360 100,00       

         
Utbetalinger   Regnskap 2016   

Budsjett 
2017       

Gressklipp 
  

63 850,00 
 

67 000,00 
 

5% økning 
 Snømåking/grus 

 
245 450,00 

 
258 000,00 

 
5% økning 

 Dugnad, hageavfall skogen 86 386,00 
 

33 000,00 
   Diverse utbetalinger 

 
12	802,85	

	
20 000,00 

   Strøm, Veilys Kommunen 23 300,00 
 

25 000,00 
 

5% økning 
       431 788,85   403 000,00       

         Underskudd/ overskudd   -73 706,13   -42 900,00       
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Bankavstemming 
  Inn.balanse 01.01.2016, sparekonto 280 943,75 

Inn.balanse 01.01.2016,driftskonto 58 497,57 
      339 441,32 

    Innbetalinger i løpet av året 358 082,72 
utbetalinger i løpet av året 431 788,85 

    Utg.balanse 31.12.2016, sparekonto 252 481,28 
Utg.balanse 31.12.2016 driftskonto 13 253,97 
      265 735,25 

    OVERSKUDD (innbet.vs utbet)   

   
-73 706,07 

    JUSTERT UNDERSKUDD -73 706,07 
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Protokoll fra årsmøte 6. april, 2016  i Hagabråten Vel 
 
Sted: Østheim Velhus 
Tilstede: 41 stemmeberettigede deltakere 
  
Dagsorden: 
 
1.Innkallingen ble godkjent. 
 
2.Protokollen for 2015 ble godkjent. 
 
3.Formannen leste styrets beretning for 2015. 
 
4.Vedtak og diskusjoner: 
 
a. Kontingenten ble fastsatt til uforandret kr. 1.700,00/år. 
 
b. Regnskap for 2015 og Budsjett for 2016 ble vedtatt. 
 
c. Ny gangvei i Hagabråten: 
Beboerne anmodes om å påpeke ved eventuell motorisert ferdsel på veien, at dette ikke er 
tillatt. 
Styret bes om å kontakte Vegvesenet for å få satt ut parkering forbudt skilt i svingen 
Hagabråten, ved inngangen til friområdet. Her er det ofte vanskelige forhold vinterstid med 
mye trafikk i helgene. Videre bør kommunen kontaktes for ytterligere polstring av noen 
stolper nederst i bakken og i tillegg trengs ytterligere en søppelkasse  i enden ved 
Fagertunveien. 
Det ble stemt over diverse navneforslag på den nye veien og avstemmingen resulterte i 20 
stemmer/flertall  for «Gravbekkstien». Styret vil sørge for å få satt opp et navneskilt i hver 
ende av veien. 
 
d. Nye garasjer/strømforsyning til El-biler: 
Det ble diskutert muligheter for å bygge nye garasjer og ellers generelt problematikken rundt 
strømforsyning for lading av El-biler. Styret kan ikke påta seg noe ansvar eller økonomiske 
forpliktelser i denne forbindelse, men vil eventuelt være behjelpelig med å innhente  
informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger. Hvert garasjelag må evt. etablere 
et styre/kontaktpersoner for å utrede ønsker om eventuelle nye garasjer og/eller 
strømforsyning. Garasjelagene anmodes om å informere styret om kontaktperson, slik at 
styret kan distribuere eventuell informasjon. 
Det kom forslag om at ladestasjoner kunne etableres på enkelt parkeingsplasser og at 
investering og strømforbruk betales av brukerne via app/sms system. 
Det ble også nevnt at for å gjøre dagens strømopplegg sikrere bør jordfeilbrytere monteres på 
dagens målere. 
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c. Refundere rensing av tette kummer: 
De kummer det gjelder er plassert på eiendom tilhørende en eller flere av beboerne. Det kan 
sannsynligvis ikke pålegges at alle (de 207 husstandene i vellet) skal ta utgifter som hører til 
spesifikke eiendommer.  Saken må eventuelt utredes nærmere og årsmøtet har ikke grunnlag 
for å ta beslutning i denne saken. 
 
 
5. Annen diskusjon/saker 
Balkonger. 
Det har fremkommet ønske fra noen beboere om å utvide balkongene. Her må vær husrekke 
gjøre felles sak og innhente forslag/søke om tillatelse hos kommunen. 
 
Privat parkering. 
Det ble nevnt at en beboer har markert en parkeringsplass som privat. Dette er ikke tillatt. 
Hvert hus har sin egen garasje, men alle plasser for øvrig er felles.  Det er heller ikke tillatt å 
parkere i velveiene, annet enn korte stopp for av- og pålessing.   
 
Komposthauger. 
Det ble nevnt at det ligger en komposthaug ved trappen mellom Øvre og Nedre felt som bør 
fjernes.  Styret vil kontakte Renova for å få fjernet denne og en del av hageavfallet bak 
garasjene innerst i Fagertunveien. 
 
6.Valg. 
Styrets sammensetning for 2016-2017 godkjent: 
Formann: Christian H. Rafn 
Styremedlem: Fredrik Stavseth 
Kasserer: Kerstin Woxen 
Revisor: Helge Rosenberg 
 
 
Referent: Kerstin Woxen 
 
 
 
 
 
Christian H. Rafn   Fredrik Stavseth   Kerstin Woxen 
Formann               Styremedlem    Kasserer 
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Dugnad onsdag 3. mai 2017 
• Hageavfall legges i hauger, lett synlige for hentebilene.  (Det 

settes ikke ut containere).  Hageavfallet kan legges ut et par 

dager før, om ønskelig.  Avfallet blir hentet torsdag – fredag.   

• Det skal kun kastes hageavfall, dvs.:  

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

• Dersom det brukes plastsekker, så sørg for at de er lette å 

tømme. Tomme plastsekker vil bli lagt igjen, og må hentes av 

beboerne som la dem ut. 
 

Velkommen til dugnad! 

 


