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Protokoll fra årsmøte 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. 1.700,00), som fungerer utmerket.  
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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.  
 
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 
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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.  
 
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 
 


