
 
 
    SØRBRÅTEN VEL 
 
                      INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 
 
Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 22. mars 2016 kl 20, i 
Sørbråten Velhus, Sørbråtvn. 86. 
 
 
Forslag til dagsorden: 

1. KONSITUERING 
Valg av møteleder 
Valg av referent 
Godkjenning av innkalling 
Valg av to medlemmer til å signere protokollen 

 
2. VELLET- ÅRSBERETNING 2016 

 Tillitsvalgte 
 Vellets arbeid i 2016 
 Regnskap 2016 
 Budsjett 2017 
 

3. FORSLAG FRA STYRET 
 Økning av medlemsavgift 
 

4. INNKOMNE FORSLAG 
 

5. VALG AV TILLITSVALGTE 
 
 
 
For å bli registrert som stemmeberettiget på årsmøtet, må kvittering for betalt 
kontingent fremlegges på årsmøtet. 
På årsmøtet kan grunneier og ektefelle/samboer møte, men bare med en stemme per 
eiendom. Dersom du ikke kan møte på årsmøtet, kan fullmektig møte på vegne av 
deg og fullmakt må fremlegges på årsmøtet.   
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Tillitsvalgte 
Vellets tillitsvalgte har i 2016 vært: 
  Verv  Navn   Adresse  Periode 
Styret  Leder  Aud-Karin Ebeltoft Sørbråtvn. 92  2015-2017 
  Nestleder Therese Graff  Sørstien 19  2015-2017 
  Sekretær Christine Ingeborgrud Sørbråtvn. 21  2015-2017 
  Kasserer Ivar Hordnes  Stårputtvn.  2016-2018 
  Medlem Gry T. Jæger  Sørbråtvn. 81  2015-2017 
  Medlem Fredrik Biong  Rundmyrvn.  2016-2018 
  Medlem Gisle Haavaag  Torstølvn. 8  2015-2017 
  Varamedlem Kristin Dale Selvig Torstølvn.  2015-2017 
  Varamedlem Micael Wendell Sørbråtvn.  2016-2018 
Revisor Bjørn Holter       2016-2017 
   
Valgkomite   Marit Segerstråle Rundmyrvn.  2015-2017 
    Heidi Wettergren Stårputtvn. 17  2015-2017 
    Kristian Rødland Sørsvingen 18  2015-2017 
    Erik Engblad  Stårputtvn. 39  2015-2017 
 
REGNSKAP OG REVISJON 
 
Regnskapet er vedlagt årsberetningen og har vært ført av Ivar Hordnes og er revidert 
av Bjørn Holter. 
 
MØTER 
Styremøter: Det er avholdt 11 styremøter, samt separate møter ang. Sørbråtendagen, 
som er referert til styret. 
Årsmøter: Ordinært årsmøte ble holdt 9.3.2016. 
Medlemsmøter: Det er ikke holdt ekstraordinære medlemsmøter i 2016. 
Møter med offentlige etater: Styret har klaget til finansbyråden på grunnlaget for 
eiendomsskatt for boligene på Sørbråten, siden området ikke har noe kommunal 
service utenom Maridalen skole. I tillegg er det påpekt at det er 12 km til nærmeste 
dagligvarebutikk. Avslag kom fra Eiendomskattekontoret, men har klageadgang. 
Det er også sendt inn klage til Bymiljøetaten pga manglende avfallsinnhenting, som 
er dramatisk siden Sørbråten ligger i nedslagfeltet til Maridalsvannet. Styret krevde at 
beboerne får et avslag på 10% av gebyret. Svar er kommet fra Kemnerkontoret som 
forteller at gebyret ikke bare gjelder innhenting av husholdningsavfall, men også 
utgifter i forbindelse med drift av miljøstasjonene. Styret vil følge opp begge sakene. 
 
Styret har også hatt møter med Jernbaneverket etter at tilgang til badeplassen ved 
Movatn er stengt med gjerde. Styret vil følge opp saken.    
 
Styret har samarbeidet med vellene i Maridalen, Solemskogen og Sørkedalen i ulike 
saker. 
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MEDLEMMER, EIENDOM OG FORSIKRINGER 
Medlemmer: Sørbråten Vel ble stiftet i 1920 og fungerte også som veilag. Av 
praktiske hensyn ble Veilaget utskilt fra velforeningen. 
Velforeningens eiendom: Sørbråten Vel eier eiendommen 69/314, Sørbråtvn. 86 
hvor Vellets forsamlingshus er oppført og det er opparbeidet idrettsplass. Sørbråten 
Idrettslag har disposisjonsrett over idrettsplassen, avtalefestet for 15 år, frem til 2018. 
Forsikringer: Velhuset er fullverdiforsikret gjennom KLP forsikring. 
 
VELHUSET Utleie bruk og vedlikehold i 2016: 
Eva Norgaard Johansen har vært ansvarlig for utleie av velhuset. Velhuset er blitt 
utleid 18 ganger til private. Øvrig utleie, åpent for alle er månedlig strikkekafe 8, 
Nygammalt. I regi av Kvinneforeningen: 2 temakvelder, Påskekafe, 17. mai-frokost, 
Julegrantenning. Sørbråten Vel har brukt Velhuset i forbindelse med Sørbråtendagen.   
Styret har satt følgende kriterier for at medlemmer kan leie huset gratis: 
 

 Fellesarrangementer skal meldes inn med min 14 dagers varsel. 
 Annonseres på oppslagstavler, FB og Websider. 
 Det skal være åpne for alle. 

 
Vedlikehold: 

 Dugnad ble holdt 12. mai med rydding rund Velhuset samt planting av 
blomster. 

 Kvinneforeningens årlige vaskedugnad før 17. mai. 
 Nytt brannslukningsutstyr vil komme på plass våren 2017. 
 10 bord er blitt skiftet ut av Kvinneforeningen. 
 Gråvannsanlegget er oppgradert i tråd med Vann- og Avløpsetatens pålegg. 
 Dugnad 2017: 10. mai. Det vil bli satt opp oppslag på tavler, FB og på 

Sorbraten-vel.com.         
  

Husgruppen:  Har hatt direkte kontakt mellom Eva Norgaard Johansen (Sørbråten 
Kvinneforening), ansvarlig for utleie. Foruten styret og kvinneforeningen, har 
Sørbråten IL og Nygammalt representanter i Husgruppen. 
 
Vaktmester:  Fast vaktmesteravtale er opphørt og styre vil takke Anders Røgeberg for 
mangeårig innsats. Ved eventuelle feil/utbedringer vil Eva Norgaard Johansen kontakt 
leder av husgruppen, som i samråd med husgruppen avklarer hvilken kompetanse 
som kreves for å få opprettet feil/skader. 
 
Sørbråtendagen 28 mai 2016. Sørbråtendagen var et familiearrangement og mange 
av nyinnflyttede møtte opp. Maridalen barnehage kom og sang for oss og holdt en 
super forestilling med mange kjente og kjære barnesanger.   
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 Klovneshow med Sergio falt absolutt i smak blant store og små. Ballongdamen laget 
mange fine ballongfigurer til barnas store glede. Tradisjonen tro stilte idrettslaget 
med luftgeværskyting og konkurranse. Det ble utdelt store pokaler til vinnerne i hver 
klasse, og premier til alle barna som deltok. Ute var det satt opp telt for barneleker. 
Salg av deilige kaker, vafler og pølser i kafeteriaen. Det var også salg av 
sommerblomster. Dagen ble avsluttet med trekning fra lotteriet, som også i år hadde 
utrolig mange, og flotte premier.                                                                                             
Tusen takk til alle dere som bidro til å få gjennomført arrangementet! 
 
Sørbråtendagen 2017 blir lørdag 20. mai 
 
FIBERGRUPPE 
Styret har oppnevnt en gruppe bestående av Gisle Haavaag, Erik Leirdal og Jørn Storbraaten som 
arbeider med muligheter for å få etablert fiber som internettløsning på Sørbråten. 
 
MARKARÅDET er høringsinstans for Plan- og Bygningsetaten når det gjelder søknad om tiltak i 
Marka. Kristin Dale Selvig er vellenes representant. 
 
VANNUTVALGET 
Bistå styret i møter med kommunen der vann-, avløps- eller forurensningsituasjoner er tema. 

1. Utarbeide årlig plan for sine aktiviteter som legges frem for styret. Levere 
innspill til Sørbråten Vels årsmelding ved årets slutt. 

2. Vannutvalget består av tre personer og minst en person skal være styremedlem. 
 
Vannutvalget ledes av Kristin Dale Selvig og vil ha møte i april og kommer med råd 
til beboerne før vårsjauingen starter. 
 
REGNSKAP 
             
Forslag til vedtak: 
Det fremlagte regnskap for 2016 godkjennes. 
 
BUDSJETT 
Forslag til vedtak: 
Budsjett for 2017 godkjennes 
 

3. FORSLAG FRA STYRET 
I grunnboken fra 7. november 1919 står det at «Parceller skal delta i et mulig av 
eventuelle parcelleier oprettende «Vel» for stedet med ikke høiere aarlig kontingent 
end kr. 5,-.»  Medlemskap i Sørbråten Vel er derfor obligatorisk. 
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Kontingenten ble endret fra kr. 400 til 450 i 2012 med effekt fra 2013. Tidligere 
styrer har arbeidet uavbrutt overfor kommunale og statlige myndigheter for å få 
gjennomført eksisterende reguleringsplan. Som det fremgår av årsrapporten, er det 
flere utfordringer i året som kommer. Velhuset trenger oppgradering av det elektriske 
anlegget. Det er også påvist at overvannsnedløp er tett i Movassbakken, samt at det er 
fukt i kjellerrom. 
          
Ved Oslo Kommunes innføring av eiendomsskatt og økning av renovasjonsavgiften 
ønsker styret å få dette endret, slik at grunnlag for fastsettelse blir korrekt, både mht 
faktisk eiendomsverdi og hva de faktiske kostnader er for innhenting av 
husholdningsavfall. Byrådet vurderer også å innføre en spesiell avgift for bensin og 
dieseldrevne biler. Uten kommunal transportløsning betyr det en ekstra utgift for 
beboerne på Sørbråten. 
 
I tillegg til teknisk oppgradering av Velhuset, vil sakene med Oslo Kommune kunne 
føre til at det blir nødvendig med juridisk assistanse fra Vellets side. 
 
Styret foreslår derfor at årlig medlemskontingent økes til kr. 500, gjeldende fra 2018. 
 

4. Innkomne forslag. Det er ikke innkommet forslag. 
 

5. Valg av tillitsvalgte 
 
Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre: 
Leder  Aud-Karin Ebeltoft    2017-2018 
Kasserer Ivar Hordnes     2016-2018 
Styremedl. Micael Wendell     2016-2018 
  Gisle Haavaag     2017-2019 
  Margit Ulrichsen     2017-2019 
  Martin Mølmen     2017-2019 
Varamedl. Erik Leirdal      2017-2019 
  Marte Sollund     2017-2019 
Revisor Bjørn Holter     2016-2018 
 
Styret velger nestleder og sekretær. 
 
Valgkomite 
Styret foreslår følgende til valgkomite for 2017-2019 
Therese Graff, Christine Ingeborgrud, Kristin Dale Selvig. 
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Rammeavtale Septik og slamavskillere: Vellet har rammeavtale for vellets 
medlemmer med Aqua Power hvor man får gunstige priser for tømming av septik og 
slamavskillere. 
Kontakt: Jon A Opsahl, tlf 951 22 277, jon@aquapower.no    
   
Når det gjelder innkjøp og oppgradering av gråvannsanlegg har vi ikke gått inn på 
noen rammeavtaler. Men her er en liste over utførende firmaer: 
Jet`s v/Andre Myren tlf 94152800, Rørlegger Halvor Mellem, HM Rør, 90707447 er 
sertifisert til å installere Jets Ecomotive A02 gråvannsanlegg fra Jets 
Nordre Aker Rør, Anders Støen 22589990 
Ronny's anleggsservice og entreprenør v/Ronny Hansen tlf 48129999  
Rørleggerfirma Knut-J. Moen, M 90 99 53 21 
Ski Rørleggerbedrift v/Gunnar Hovd, T 64 94 30 90, M 91 13 5 515 
PM Entreprenør v/Morten Ramdahl, T 6492 7121 
Steinar Fjellheim Rørleggermester, T 22 49 92 57, M 95 18 50 99  
Arnt Myrvold AS, T 22 23 33 77 M 9510 0405 
 
Siden vi ikke er tilkoblet offentlig nett, er vi selv ansvarlig for drikkevannet vårt. På 
følgende sider ligger info fra folkehelseinstituttet. Vannforsyningens ABC 
http://www.fhi.no/dokumenter/5a9fe76e4e.pdf   
Vi vil minne fortsatt alle grunneiere på at vi selv er pliktige å påse at brønnen er 
registrert i brønnregisteret. Svært få av brønnene på Sørbråten er registrert. Gå inn på 
http://www.grunnvann.no/bore_boring.php , nederst på denne siden finner dere 
brønnskjemaet, fyll ut og send inn. 
Dersom dere ikke har internett, ta kontakt med styret og vi kan hjelpe dere å få tak på 
skjemaer. 
 
Har du tatt vann prøver av drikkevann eller annet? Vannutvalget er meget interessert i 
resultat. Kopi kan sendes til Sørbråten Vel Sørbråtveien 86, 0891 Oslo 
 
Det henstilles til alle beboere på Sørbråten om å unngå tilførsel av bygningsrester, 
metaller, mørke skiferstein, avfall og miljøgifter, fordi det kan føre til forurensning av 
drikkevannet vårt! Øvrige kjemikalier (malingsrester, tynner, løsemidler, rensemidler, 
drivstoff, etc.) må ikke slippes ut, men må leveres på miljøstasjoner.                                             
Nærmeste miljøstasjon er Grefsen gjenbruksstasjon i Kapellveien 118, 0493 Oslo. 
eller Haraldsrud, Brobekkveien 87, 0582 Oslo. 
 
NB! Biofilteret i gråvanns anlegget er ømfintlig for ikke biologiske midler og mister 
sin effekt selv ved bare små mengder av f. eks klor. Alle bes å passe på at det benyttes 
biologisk nedbrytbare vaskemidler.  Sørbråtenbeboere – vær varsomme – ta vare 
på ditt eget og naboenes drikkevann !!!!! 
 



3250 Inntekter fra egne arrangementer
3600 Leieinntekter fast eiendom
3920 Medlemskontingenter

4400 Innkjøp til egne arrangementer
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6321 Oppgradering av gråvannsannlegg
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6380 Brøyting og manuell snørydding
6590 Annet driftsmateriel
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6610 Inspeksjon av drenering
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6820 Trykksaker
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6940 Porto
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer

8040 Renteinntekter, skattefrie

Regnskapsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

13 060,00 13 060,00
31 600,00 31 600,00
74 300,00 74 300,00

118 960,00 118 960,00

Driftskostnader
-6 768,01 -6 768,01

-10 525,68 -10 525,68
-62 720,00 -62 720,00
-24 695,03 -24 695,03
-6 000,00 -6 000,00

-13 937,00 -13 937,00
-905,30 -905,30

-17 236,00 -17 236,00
-16 712,50 -16 712,50

-194,00 -194,00
-1 505,50 -1 505,50
-6 155,75 -6 155,75

-760,00 -760,00
-3 986,00 -3 986,00
-8 069,00 -8 069,00

-433,50 -433,50
-180 603,27 -180 603,27

Driftsresultat -61 643,27 -61 643,27

Finansielle poster
141,89 141,89

 
Ordinært resultat før skatt -61 501,38 -61 501,38

Ordinært resultat -61 501,38 -61 501,38

Årsresultat -61 501,38 -61 501,38

Resultatrapport
Sørbråten Vel 
912009491

Utskrevet av Ivar Hordnes 29.01.2017 19.14.45 Visma eAccounting
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Org. Nr. 912009491

Budsjett 2017 Resultat 2016

Inntekter

3250 Inntekter fra egne arrangementer 10 000 13 060

3600 Leieinntekter fast eiendom 36 000 31 600

3920 Medlemskontingenter 75 000 74 300

8040 Renter 150 142

121 150 119 102

Kostnader

4400 Innkjøp til egne arrangementer -7 000 -6 768

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -14 000 -10 526

6321 Oppgradering av gråvannsannlegg -30 000 -62 720

6340 Lys, varme -25 000 -24 695

6360 Renhold -10 000 -6 000

6380 Brøyting og manuell snørydding -11 250 -13 937

6590 Annet driftsmateriel -2 000 -905

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger -20 000 -17 236

6610 Inspeksjon/oppgradering av drenering 0 -16 713

6800 Kontorrekvisita (Res) -200 -194

6810 Datakostnad -1 500 -1 506

6820 Trykksaker -7 000 -6 156

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. 0 -760

6940 Porto -4 000 -3 986

7500 Forsikringspremier -8 200 -8 069

7770 Bank og kortgebyrer -400 -434

-140 550 -180 603

Resultat -19 400 -61 501
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