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

1.       Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av protokoll fra forrige årsmøte  

3. Styrets beretning 

4.       Forslag til vedtak og diskusjon 

a. Kontingentfastsettelse 

b. Budsjett for 2016 

c. Nytt navn på veien i Hagabråten? 

d. Utrede garasjer videre? 

e. Refundere utlegg for tette kummer? 

5.       Annen diskusjon,   

6. Valg av styre og revisor 

7.       Eventuelt 

 
Jar, 24. mars 2016 
 
Christian H. Rafn - Fredrik Stavseth - Kerstin Woxen 
formann  medlem    kasserer 
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Sak 1  Godkjenning av innkalling til årsmøtet 

Sak 2 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2015 (vedlagt) 

Sak 3 Styrets beretning 
 
Styrets sammensetning året 2014-15 
Leder Christian H. Rafn,  
Styremedlem Fredrik Stavseth 
Kasserer Kerstin Woxen 
Revisor Helge Rosenberg 
 
Styret har hatt to styremøter i løpet av perioden, ett 16. mars 2015 og ett 26. januar 2016.  All 
annen kontakt har foregått via mail og telefon. 
 
a) Årsregnskap 2015. Budsjett 2016 

Årsregnskap for 2014 er vedlagt sammen med budsjett. Årets bokførte overskudd er kr 
12.178, men da en regning for henting av hageavfall ikke ble mottatt i 2015 (ca kr 
44.000), blir det reelle underskuddet ca. 31.800 kr. 
Budsjettert underskudd for 2016 er 45.400 kr.  Se nedenfor.  
 

b) Dugnad 
Dugnad ble gjennomført den 5. mai 2015. Vi brukte et nytt system, der avfallet ble lagt på 
synlige steder, og Renova AS kom og plukket det opp.  Ingen containere. bare hauger. En 
fordel var at man ikke trengte å gå langt. En annen fordel var at vi unngikk "feil" som 
jord/stein og leker, f.eks. som tidligere har vært å finne i containerne.  Det var dessuten nor 
rimeligere.   Så vidt styret har oppfattet gikk dugnaden greit.  
 

c) Snørydding og strøing   
Måking: 
Styret brukte også i år AB Traktor. Styrets inntrykk er at AB Traktor har gjort en god 
jobb så langt i sesongen i 2015/16., med ett unntak der det burde vært måkt, men ikke ble 
det. Dette er tatt opp med AB Traktor.  Styret vil holde en tettere dialog med AB Traktor 
ved tvilstilfeller.   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. Det var flere henvendelser da kassene begynte å bli tomme. 
Styret setter pris på slike henvendelser, da vi ikke alltid er 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.  
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e) Forslag til budsjett 2016 
Det er budsjettert med et underskudd på 45.400 kr  
Ca. 5% kostnadsøkning. Ingen økning i kontingent.  
For detaljer, se vedlagt budsjett. 
 

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 fortsetter bruk av mailutsendelser til medlemmene. Vi har inntrykk av at dette 
fungerer bra.  
 
De som ikke har mail må, på nytt melde til styret at de vil ha årsmøteinnkalling på papir. 
Vi har ikke lenger oversikt over hvem som ikke har email.  All korrespondanse med 
medlemmene går nå digitalt. 
Innmelding og utmelding skjer enten via hjemmesiden (grønn knapp oppe til høyre) , eller 
via fasilitet  ("Safe unsbscribe" elller "Oppdatere profil/epost adresse") på slutten av hver 
mail.   
 

h) Åpning av "Nye Hagabråten" 28. oktober  
Nye Hagabråten med ny gang-sykkelvei, bålhus, oppgradert idrettsplass, nye benker, ny 
sti opp til Steinerskolen mm.,  ble innviet 28. oktober med ordføreren til stede.  Mange 
hundre skolebarn møtte opp, (Steinerskolen, Grav skole, Eikeli skole)  og det var sang, 
flere taler og servering av pølser og saft og frukt.   Bærum turlag hjalp til.  Vi har inntrykk 
av at arrangementet falt i smak, selv om det selvsagt var mange flere barn enn voksne til 
stede, da det skjedde på dagen en hverdag. 
 

i) El-biler - strømforsyning 
Vi får stadig henvendelser fra beboere om hvordan man ordner seg med uttak og betaling 
av strøm.  Styret mener at dette ikke er en oppgave for Vellet.  Hver garasjeeier må selv ta 
ansvar for å få til et fungerende ladesystem.   Det oppfordres til at hvert garasjelag 
snakker sammen og finner gode løsninger.  Saken tas  allikevel opp på årsmøtet for felles 
diskusjon om evt. praktiske ordninger. Dersom man blir enige om nye garasjer, så vil 
problemet med kapasitet på strømtilførselen bli løst.  
 

j) Nye fellesgarasjer? 
Det har kommet en del henvendelser vedr. fellesgarasjene. De er gamle og litt slitne, og 
kanskje litt små (både i høyde og bredde) for manges behov. Styret har derfor innhentet 
uforpliktende tilbud fra to leverandører, Igland og Karlshus.  Tilbudet ligger på ca. 
100.000 kr per enhet (14,4 mill kr for 150 garasjer, fordelt på 16 enheter/garasjerekker). 
Dette inkluderer rivning av gamle garasjer, ny såle, og montering av ny garasje, inkl. nytt 
elektrisk anlegg.  Tilbudet er gitt for de ca. 150 garasjene som er fellesgarasjer.  
 
Styret er klar over at det er en rekke praktiske og økonomiske spørsmål som reiser seg i 
denne forbindelse. Vi velger å ikke starte en diskusjon eller detaljering om dette her og nå, 
men vil bare flagge at det er en mulighet som kan vurderes av hvert enkelt "garasjelag", 
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dersom vi kommer til at dette er en vei vi ønsker å gå. 
 
 

 
k) Tette kummer 
Det har vært et par tilfeller av tette kummer i velveiene grunnet sand og grus etc. som   hoper 
seg opp nede i kummen.  Man har fått hjelp av renovasjonsfirmaer for å rense opp. Dette har 
vært ordnet lokalt, både praktisk og økonomisk.  Det er vi takknemlige for.  Spørsmålet er om 
ikke vellet skal betale slike utgifter. Se forslag til vedtak. 

j) Navn på den nye gang- og sykkelveien  
Kommunen har godtatt at vi gir navn på den nye veien. Forslaget "Gravsbekkstien" var det 
som falt mest i smak hos styret, da det tar opp seg det historiske faktum at det finnes en 
gammel bekk i rør under veien.   Vi har fått kommunens tillatelse til å sette opp navneskilt i 
begge ender av veien. Samtidig vil dette ikke bli å betrakte som en vei i kommunal forstand. 
Det er mer en måte for oss beboere å lage et hyggelig navn på vår og fellesskapets fritidsvei.   
Et alternativ er å bare kalle det for "Hagabråten" men dette er allerede navn på en vei.   Se 
forslag til vedtak.  

k)  Solceller ? 
Vi har fått  inn noen "løse tanker" om det kan være aktuelt å beskjeftige seg med felles 
energiproduksjon av typen solcelleanlegg.  Dette har styret ikke realitetsvurdert, og vi har heler 
ikke kompetanse innen området, annet enn at vi vet det er mulig å få støtte av det offentlige til 
slike tiltak. Vi stiller oss åpne for synspunkter på årsmøtet, om det er interesse for å  se 
nærmere på temaet.  Det finnes flere ressurspersoner på fornybar energi i vellet. Vi håper i så 
fall at de kommer på årsmøtet 
 
l)  Større verandaer? 
Det er også kommet tanker om det er mulig å utvide verandaene, som jo er ganske små.  Vi har 
hatt kontakt med Selvaag prosjekt som er villige til å komme med et tilbud, men det koster 
penger. Vi har derfor ikke gjort noe videre med saken. Etter en uformell rundspørring har vi 
også forstått at noen heller kan tenke seg en større veranda mens andre heller ville bygge ut 
selve huset (flytte veggen), om de hadde valget. De fleste ville kanskje la være å gjøre noen 
ting som  helst?  Vi kommer ikke til å realitetsbehandle dette på årsmøtet, men tar i mot 
spontane synspunkter på eventuelle behov og ønsker.   
 
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 på ca. 300.000 kr (varierer 
over året). Styret mener at om nødvendig, kan vi tære noe på denne, før kontingent økes. 
 

b) Budsjett 
Styret foreslår at budsjettet vedtas som fremlagt 
 

c) Nye Garasjer? 
Det nedsettes en komite som utreder muligheten av å bygge nye garasjer, med siktemål å 
skaffe nye garasjer til de garasjelagene som blir enige om det.   
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d) Betale for tette kommer? 
Styret anbefaler at tømming/rensing av tette kummer som tilhører vellet (dvs. ikke 
kommunen) betales av vellets kasse. 
 

e) Navn på den nye gang/sykkelveien 
Styret anbefaler at vi kaller den oppgraderte veien for "Gravsbekkstien".  Styret går til 
anskaffelse av to skilt, ett i hver ende av veien.  PS. Navnet er godkjent av kommunen, 
men vil ikke bli registrert som ordinært veinavn.  
 

Sak 5 Annen diskusjon 

Sak 6  Valg av styre og revisor 

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

 
Alle styremedlemmene har sagt seg villige til å bli gjenvalgt. 
 
Eventuelle andre kandidater meldes til styret senest tre dager før årsmøtet. 
 
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.  

Jar, 24. mars 2016  

 

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 2014 OG BUDSJETT 2015 

      
          Innbetalinger                              Regnskap 2015   Noter   Budsjett 2016 Kommentar   
Kontingenter 

  
346. 000,00    1) 

 
345 100,00 

 
203 betalende a 1.700 kr 

Gebyrer/renter for sene innbetalinger 770,54 
      MVA-refusjon 

  
30.667,00 

  
30 000,00 

   Renteinntekter 
 

4.589,06 
  

3.500,00 
         382.826,60     378.600,00       

          Utbetalinger     
 

    
 

    
Gressklipp 

  
60.936,00 

  
64 000,00 

 
5% økning 

 Snømåking/grus 
 

257.975,00 
  

270 000,00 
 

5% økning 
 Containere/henting av hageavfall 

   
         2) 

 
35 000,00 

 
5% økning 

 Diverse utbetalinger 
  

28.917,49          3) 
     Strøm 

  
22.820,00     

 
25 000,00 

         370.648,49     424.000,00       

          OVERSKUDD (innbet.vs utbet) 12.178,11     -45.400,00       

           
 
Justert resultat 
Regnskapets overskudd  2.178,11 
Buds. for hageavfall      -44.000,00 
Netto                             - 31.821,89 
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Bankavstemming 

Inn.balanse 01.01.2015, sparekonto 226.459,66 
      Inn.balanse 01.01.2015,driftskonto 100.803,55 
            327.263,21 
       

 
         Innbetalinger i løpet av året 

 
382.826,60 

      utbetalinger i løpet av året 
 

370.648,49 
      

          Utg.balanse 31.12.2015, sparekonto 280.943,75 
      Utg.balanse 31.12.2015  driftskonto 58.497,54 
            339.441,32 
      

          UNDERSKUDD OVERSKUDD (innbet.vs utbet) 
      

   
12.178,11 

      Noter 
         

        1)  Totalt 207 boliger - 203 betalende enheter, hvorav 2 har betalt dobbelt 
2) Faktura ikke mottatt fra Renova for henting av hageavfall 

      3) Dobbeltfakturert 2014, 12 X USD 15.  Faktura for 2015 dermed ikke betalt.  
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Protokoll fra årsmøte 8. april, 2015  i Hagabråten Vel 
 
Møtedato: 08.04.2015 
 
Sted: Østheim Velhus 
 
Tilstede: 30 stemmeberettigede  deltakere 
 
Dagsorden: 
 
1.Innkallingen ble godkjent. 
Dette var siste gang innkallingen ble sendt ut i papirversjon til alle husstander, med mindre 
man  uttrykkelig ber om det. 
 
2.Protokollen for årsmøtet i 2014 ble godkjent. 
 
Det ble vedtatt at protokollen sendes ut via mail kort tid efter årsmøtet og blir å anse som 
godkjent hvis det ikke kommer kommentarer. 
 
3.Styrets beretning for året 2014. ble lest opp av formannen og kommentert underveis. 
 
a.  Dugnad. 
For å unngå uønsket innhold i containerne ved årets dugnad 2015 ble det foreslått og vedtatt 
at kopi av Dugnads-plakaten henges opp på alle containerne. 
 
b.  Snørydding og strøing. 
Det kom diverse kommentarer rundt snømåkingen. AB Traktor bør få beskjed om at det må 
måkes bedre på parkeringsplassene og at de må prøve å få tilpasset måkingen der f.eks. om 
formiddagen når det er så få biler som mulig parkert. 
 
Strøing ble igjen diskutert.  Styret minnet om at vi har en dugnadsordning på dette, og at det 
er hver enkelt beboers ansvar. Det blir meget kostnadskrevende å få f.eks. AB Traktor til å 
strø gjennom hele vinteren. Grusen er også bare effektiv i et par dager, før den synker 
igjennom.  Men i krisetilfeller kan det være aktuelt at styret bestiller strøing noen få ganger i 
løpet av vinteren. 
 
Noen beboere har i fellesskap kjøpt «grus-vogn» (pris ca. 1.700), som fungerer utmerket.  
Utfordringen med å feie opp grusen om våren ble også diskutert livlig.  
Det ble kommentert at brukt grus er forurenset og kan gi helseskader.  
Det ble foreslått å bestille containere for innsamling av brukt grus , men forslaget ble 
nedstemt.  
Forslag om at det skal bestilles maskinell feiing – formannen vil innhente prisoverslag- dette 
vil kunne danne grunnlag for eventuelt vedtak neste årsmøte.  PS, AB Traktor anslår prisen til 
ca. 30.000 for feiing av grus om våren.  
 



 
HAGABRÅTEN VEL  

HAGABRÅTEN VEL. Bank: 1607.37.22423. Medlem: Fredrik Stavseth.  tlf. 99018 080 
fredrik.stavseth@gmail.com.  Formann: Christian H. Rafn christian@sunneorg.no, tlf 92281801. kasserer: 
Kerstin Woxen, Fagertunveien 177, tlf 924 43 913  k-wo@online.no www.hagabratenvel.org 

 
 
b  Gressklipp. 
Vi fortsetter med Runes Gårdsservice.  I forbindelse med den nye gang-veien 
kan det se ut som det kan bli vanskelig med gress-klippingen enkelte steder. Styret kontakter 
Runes Gårdsservice for å få avklart eventuelle problemer. 
 
c  Gang-sykkelvei gjennom Hagabråten og stien til Steinerskolen. 
Det ble påpekt at det til dels er veldig høye kanter fra veien ned til gressplenene. 
Styret vil sammen med kommunen -og gjerne andre beboere -foreta befaring og se på diverse 
oppfølgingspunkter som terreng, forholdene ved akebakkene, benker og hundebæsj-stativer. 
 
d.  Parkering i Capralhaugen 
I forbindelse med vinteraktivitetene i akebakken forekommer det mye biltrafikk og parkering 
i svingen i Capralhaugen. «Parkering Forbudt-skiltet « som tidligere har vært plassert i 
Capralhaugen er fjernet og Kommunen må oppfordres til å få satt dette tilbake. Hvis ikke får 
vi mange problematiske trafikkforhold på fine vinterdager. 
 
4.Vedtak. 

1. Regnskap for 2014 ble godkjent 
2. Budsjett for 2015 ble godkjent 
3. Kontingenten forblir uforandret kr.1.700,00. 
4. Det skal undersøkes om det er mulighet for  refusjon av Vellets utgifter i forbindelse 

med strømregningen fra Kommunen vedrørende veibelysningen. 
5. Det skal innhentes kostnadsforslag vedrørende utbedring/ny trapp mellom Øvre og 

Nedre felt. 
 
5.Valg. 
Det sittende styret ble gjenvalgt ved akklamasjon for 2015-2016 
 
Formann:   Christian H. Rafn 
Styremedlem:   Fredrik Stavseth 
Kasserer:   Kerstin Woxen 
Revisor:   Helge Rosenberg 
 
6.Eventuelt. 
a) Tømming av kum 
I Fagertunveien har en av kummene i den private delen av veien behov for tømming og 
rensing. Det er beboerne som sogner til veien som er økonomisk ansvarlige for utgiften. 
 
b) Kontakt mot Bærum Velforbund og Bærum kommune 
Formannen oppfordrer noen av beboerne til å engasjere seg i Bærum Velforbunds aktiviteter. 
Det vil være veldig nyttig med et bindeledd mellom Velforbundet og Hagabråten Vel. PS, 
Astrid Stavseth meldte sin interesse i etterkant av møtet.  
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c)  Dårlig veidekke i Fagertunveien 
Det kom innspill om at Fagertunveien, både fortau og selve veien, er i veldig 
dårlig stand. 
Kommunen bør oppfordres til å legge ny asfalt – ikke bare stykkevis og delt som har blitt 
gjort i alle år hittil. Styret undersøker mulighetene for å melde dette inn til kommunen. 
 
 
Referent: Kerstin Woxen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian H. Rafn   Fredrik Stavseth       Kerstin Woxen 
Formann    Styremedlem    Kasserer 
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Dugnad mandag 2. mai 2016 
• Det settes ikke lenger ut containere.  Hageavfall legges i hauger, 

lett synlige for hentebilene.  Vi bruker et firma som heter 

Renova (www.renova.no) til jobben. 

• 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! 

 


