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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Sigurd Grytten (ny), 2018-2020 

Kasserer: Ivar Hordnes,  2017-2019 

 

1.1. Styremedlemmer: 
• Micael Wendell (gjenvalgt), 2018-2020 
• Erik Leirdal (ny), 2018-2020 
• Gisle Haavaag, 2017-2019 
• Margit Iren Ulriksen, 2017-2019 
• Martin Mølmen, 2017-2019 

 

1.2. Varamedlemmer: 
• Ola Grønning (ny), 2018-2020 
• Marte Sollund , 2017-2019 

 

2. Styrets arbeid 
 

2.1 Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter i perioden. Styret har spesielt arbeidet med følgende saker: 

• Få på plass en løsning for bredbånd på Sørbråten. 
• Samarbeid med veilaget om en mulig kommunal overtakelse av veiene på Sørbråten 
• Nye forskrifter for tømming av slam i Oslo kommune 
• Avtale om brøyting for private innkjørsler på Sørbråten 
• Rabatt avtale om tømming av svartvann og gråvann for beboere på Sørbråten 
• Sørbråten dagen 2018 
• Oppgradering av Movatn stasjon 
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2.2. Nærmere om sakene styret har behandlet i perioden 
 

2.2.1. Fiberutbygging 
En viktig sak for styrets arbeid i perioden har vært utbygging av fiber på Sørbråten. 

2.2.1.1. Bakgrunn 
Fibergruppa ble i sin tid valgt på årsmøtet for å kartlegge mulighetene for å få skikkelig bredbånd til vårt 
område. Fibergruppa sitt mandat har vært å komme opp med mulighetene og kostnadene. Styret skulle 
på bakgrunn av denne informasjon ta avgjørelsen mellom alternativene som ble lagt frem. Styret sin 
oppgave er å ta vare på sine medlemmer og tenke på det beste for disse. 

Bredbåndsgruppa gikk i sin tid bredt ut og undersøkte mange muligheter inkludert GET, Telenor og Viken 
Fiber samt noen mindre aktører. I første runde endte gruppa opp med å få breiband.no inn som 
leverandør. En teknisk løsning som ikke har fungert særlig bra for flere av oss. Vi har i dag også 4G fra 
Telenor og Telia, noe som fungerer greit for noen der behovet er begrenset. 

Andre runde, som startet høsten 2016, tok bredbåndsgruppa på nytt kontakt med aktuelle fiberaktører og 
fikk en svært positiv dialog med Viken Fiber. Betingelsen fra Viken Fiber var at vi selv ordnet med 
entreprenører. Helt frem til høsten 2018 hadde gruppa sterk tro på at en lokal entreprenør, som gruppa 
vurderte hadde gjennomføringsevne. Etter endelig gjennomgang med entreprenøren ble derimot 
graveprisene doblet. Gruppa var også i kontakt med entreprenører utenfor dalen, men prisene fra disse lå 
langt over hva det har vært realistisk å starte forhandlinger på. 

 

Etter å ha fått alle fakta på bordet vurderte styret i Vellet følgende alternativer:  

 

1. Viken Fiber 
Fiberkabel graves ned og alle både på Sørbråten og i Maridalen ble inkludert i prosjektet. Innskudd fra 
hver bolig ble til slutt beregnet til 15.000,-. Etter nye tall fra entreprenør var antydningen at innskuddet 
økes til 30.000,-. Det ble også diskutert risikoen for gjennomføringen av prosjektet ved å velge en relativt 
liten lokal entreprenør. 

2. Telenor  
Fiberkabel henges i eksisterende stolper, og vil mest sannsynlig erstatte gammel kobberkabel. Telenor 
anser Sørbåten som et kommersielt lønnsomt utbyggingsområde og vil ikke kreve ekstra innskudd fra hver 
enkelt bolig. Eksakte priser er ikke blitt gitt fra Telenor enda, men de antas å ligge et sted mellom 2000-
5000,-.  Derimot er det ikke kommersielt lønnsomt for Telenor å bygge ut i Maridalen. Dersom Telenor 
skulle inkludert Maridalen i samme prosjekt, antyder de å måtte øke innskuddet til ca. 20.000,- for alle på 
Sørbråten og i Maridalen. Fibergruppen anså gjennomføringsrisikoen ved å la Telenor bygge ut som ikke 
eksisterende. 

2.2.1.2. Konklusjon 
Med bakgrunn i dette mente Sørbråten Vel det blir for dyrt å velge Viken Fiber med 30.000,- innskudd fra 
hver bolig, sett opp imot Telenor sin antydning om 2000-5000,-. Sørbråten Vel har også informert 
Maridalen Vel om at det for hver og en på Sørbråten vil oppleves feil å subsidiere Maridalen med opptil 
18.000,-. For Maridalen finnes det muligheter for offentlig midler siden området ikke er kommersielt 
lønnsomt å bygge ut.  

Rett før jul 2018 vedtok derfor vellet å tilby Telenor få adgang til å selge og bygge ut fiber på Sørbråten, 
da ikke vi kom i mål med løsningen fra Viken Fiber grunnet for høye gravekostnader.  
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2.2.1.3. Veien fremover 
Telenor vil ta over og styre prosjektet videre når de er klare. Fibergruppen vil fortsatt følge med og bistå 
Telenor der det er behov. Vi kommer til å bidra med informasjonsdeling frem til Telenor selv får etablert 
god informasjonsflyt i eget prosjekt. Telenor jobber nå internt med planlegging, men har antydet at 
utbyggingen kan være ferdig innen utgangen av 2019. 

 

Styret takker fibergruppa for et veldig godt arbeid igjennom denne perioden. Deres bidrag har vært helt 
uvurderlig for at vi nå kan se frem til å få bygd ut fiber på Sørbråten.  

 

2.2.2. Samarbeid med veilaget 
Veilaget har vært i dialog med kommunen om en mulig overtakelse av de private veiene på Sørbråten. Det 
er gode argumenter som taler for en slik overtakelse, ettersom vår private vei brukes for å sikre adgang til 
stasjonen på Movatn. Styret har hatt nær dialog med veilaget om denne prosessen, og begge parter er 
enig i at det mest hensiktsmessige er at kommunen overtar alle veiene som veilaget drifter på Sørbråten. 
Det er grunn til å tro at kommunen vil være mest interessert i å overta hovedveien fra Kapellet til Movatn, 
og mindre interessert i de øvrige veiene. Kommunen har imidlertid ansvar for både belysning og brøyting 
av disse veiene, noe som er gode argumenter for en full overtakelse.  

En mulig overtakelse må veies mot om tilbudet og vedlikeholdet blir bedre for beboerne på Sørbråten. 
Dersom det skal være aktuelt at kommunen overtar må vi være sikker på at ikke veien forringes fra 
dagens status, og at arbeidet med å utbedre veiene på Sørbråten fortsetter. Ved en kommunal 
overtakelse må vi også ha forsikringer om bedre trafikksikring. Styret ønsker blant annet at det legges 
fortau langs hovedveien for å gi barn som ferdes langs veien bedre sikkerhet. Veilaget er enig i dette, og 
bygging av fortau kan således gjøres både med og uten kommunen.  

Styret har vært opptatt av å ha en tett dialog med veilaget og veilagets leder har i perioden vært fast 
observatør i styret med tale og forslagsrett. Dette er en ordning som styret ønsker å fortsette.  

Styret ønsker å neste periode søke å få på plass tilsvarende formaliserte strukturer med de andre 
aktivitetsorganisasjonene på Sørbråten. Målet er å få samlet kreftene til felles innsats for Sørbråten. 

 

2.2.3. Nye forskrifter for tømming av slam 
Styret var i gjennom perioden i dialog med samferdsels og miljøkomiteen i Oslo kommune om de nye 
forskriftene, der vi argumenterte mot de foreslåtte endringene. Vi oppnådde dessverre ikke gjennomslag 
for dette. Bakgrunnen for at Oslo kommune vil innføre forskriften var statlige føringer fra 
miljøverndepartementet, om at kommunen har ansvar for all tømming av slam.  

 Byrådet innstilte til bystyret å fatte vedtak om ny forskrift om tømming av slam og avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg.  Oppsummert betyr det at Oslo Kommune overtar ansvaret og koordineringen av 
tømmingen og setter krav til tømmefrekvens, se § 5 i forskriften. Sørbråten Vel har sammen med 
Solemskogen, Maridalen og Sørkedalen jobbet for å beholde dagens, etter vår vurdering, gode ordning.  

Bystyret vedtok den nye forskriften, mot Frps stemmer, den 5. september 2018. Det er imidlertid viktig 
for styret å understreke at forskriftsendringen kommer til å liten betydning for oss på Sørbråten. Vår 
argumentasjon var at denne forskriften var unødvendig og byråkratisk. Vi oppnådde at komiteen ba om 
en avklaring på tolkningen av statens føringer, og Oslo kommune fikk svar fra departementet at riktig 
tolkning av loven var at kommunen skulle ha ansvaret for tømming av denne type anlegg.  
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2.2.4. Avtale om brøyting for private oppkjørsler 
Styret ble på høsten 2018 gjort kjent med at flere beboere hadde mistet sine avtaler om brøyting av 
private oppkjørsler da firmaet Myhrvold la ned sin brøytevirksomhet på Sørbråten. Styret tok kontakt med 
en rekke aktører som tilbød brøyting i Oslo. Ingen av disse hadde kapasitet til å påta seg oppdraget. Styret 
vil fortsette arbeidet med å få på plass en avtale om privat brøyting som beboere på Sørbråten kan 
benytte seg av.  

 

2.2.5. Rabattavtale om tømming av svartvann og gråvann 
Det er uklart når kommunen kommer til å overta ansvaret for tømming på Sørbråten. Kommunen 
kommer da til å inngå en avtale med ett eller flere firmaer som skal foreta tømming på Sørbråten og 
rapportere til kommunen. Inntil da er det behov for en avtale som gir rabatt for medlemmer av vellet. Det 
er i dag en slik avtale med Norwa24. Etter det styret har forstått har flere vært misfornøyd med tjenesten 
til Norwa24. Styret har derfor vært i dialog med ulike aktører for å se om det er mulig å få en bedre 
rabattavtale for vellets medlemmer. Styret regner med å avklare en slik avtale innen kort tid.  

 

2.2.6. Oppgradering av Movatn stasjon 
Bane NOR planlegger å regulere Movatn stasjon for å få lengre plattformer og bedre og sikrere bevegelse 
mellom plattformene, med universell utforming. Det foreslås blant annet en broovergang, plassert på et 
sted hvor det er minst påvirkning på «de åpne landskapsbilder». Planoverganger skal sikres med bom og 
lys, og en ny gangvei skal anlegges som alternativ til dagens planovergang for å komme til turveiene. 

Planforslaget er nå offentliggjort, og ligger ute på Plan- og bygningsetatens nettsider med uttalelsesfrist 
15. mars 2019. Merknader må sendes skriftlig. 

Styret arbeider med å utarbeide en hørings uttalelse til plansaken, og vil gjerne ha innspill fra medlemmer 
om hva vi skal vektlegge i høringsuttalelsen.  
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3. Aktivitet 
 

3.1. Sørbråtendagen 
Sørbråtendagen ble gjennomført 26. mai 2018 med god deltakelse fra lokalmiljøet på Sørbråten. 
Arrangementet gikk med overskudd og ga med det et viktig tilskudd til velforeningens arbeid på 
Sørbråten.  

 

3.2. Dugnader 
Det er i perioden gjennomført to dugnader ved velhuset. Deltakelsen var god, men det bør arbeides 
videre med å sikre bredere oppslutning om dugnader for Velhuset. Sørbåten Vel vil i denne sammenheng 
takke nærmiljøgruppa for den helt unike innsatsen de gjør for Velhuset.  

I tillegg vasket Sørbråten Nærmiljøgruppe ned kjøkkenet, pusset vinduer og vasket lister i salen til 17.mai. 
 

3.3. Avtale med idrettslaget om disposisjonsrett av idrettsplassen 
Avtalen mellom Sørbråten Vel og Sørbråten Idrettslag ble revidert og det er gitt Idrettslaget 
disposisjonsrett av Idrettsplassen for 50 år vederlagsfritt full bruksrett og fullt vedlikeholdsansvar for 
idrettsplassen. Plassen skal kun brukes til idrettsrelaterte aktiviteter. Avtalen skal gjennomgås hvert 10 år. 
Vellet har mulighet til å bruke plassen til egne arrangementer. Slik bruk skal avtales nærmere mellom 
partene. 

Både Idrettslaget og Vellet kan si opp denne avtalen med 1 års varsel dersom uforutsette hendelser/krav 
fra utenforstående gjør det umulig for Vellet eller Idrettslaget og fortsette avtalen (Force Majeure). Vellet 
plikter å gjøre sitt beste for at avtalen i en slik situasjon likevel skal kunne fortsette 

 

3.4. Bruk av velhuset i perioden 
Velhuset har blitt benyttet til følgende aktiviteter i perioden 
• Strikkekafe arrangeres en gang i måneden 
• Rosenbevegelse/trim arrangeres hver tirsdag kveld kl.19-20 fra april til desember 
• Påskekafe arrangert av Sørbråten Nærmiljøgruppe. Påskekafeen  må ha påmelding p.g.a 

sjenkebevillgningen. 
• 17.mai flaggheising m/frokost arranger av Sørbråten Nærmiljøgruppe 
• Sørbråtendagen arrangert av Sørbråten Velforening 
• To temakvelder arranger av Særbråten Nærmiljøgruppe 
• Ny-gammelt dansen er arranger to ganger 
• Julegrantenning arrangert av Sørbråten Nærmiljøgruppe 
• Årsmøte i Sørbråten Velforeningen 
• Årsmøte i Veilaget 
• Styremøter i Veilaget 
• Styremøter i Sørbråten Velforening 
• Åpen familiedag arrangert av Idrettslaget. 
• I perioden kom det nytt initiativ med Kulturcafe på Velhuset. Et sosialt treff for store og små og de i 

midten! Gratis inngang med salg av vafler, kaffe og saft.  
o 10/2 bidro Elisabeth Helland Larsen med til kulturelt innslag med barnebøker, info om 

sykehusklovning og sjonglering for de som vil prøve. 
o 10/3 kommer Ragnhild Storaker med spennende historier og eventyr. 
o Kulturkafeen lager gjerne en salgskrok for de som har egenprodusert kaffe, honning, 

armbånd, glasskuler, bøker eller annet de vil selge til medbygdinger. 
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Utover nevnte aktiviteter er Velhuset igjennom perioden leid ut 16 ganger til ulike arrangementer.  
Sommeren 2018 ble gulvene på Velhuset igjen bonet. 
 
Sørbråten Velforening vil takke Sørbråten Nærmiljøgruppe for den uvurderlige innsatsen som legges 
ned for å vedlikeholde og drifte velhuset til lokalmiljøet vårt. Vi spesielt takke for Eva Norgaard 
Johansen for innsatsen for Velhuset.  
 

4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Aktiviteten i vellet samsvarer med de mål som er satt for årsmøteperioden, men det kan undersøkes om 
vellets medlemmer ønsker å få tilbud om å møtes mellom årsmøtene for å diskutere hvordan 
velforeningen kan bidra enda bedre til å utvikle Sørbråten som det lille unike lokalsamfunnet vi er.  

Styret ser det som sin oppgave å tilrettelegge for mest mulig aktivitet på Velhuset, og ønsker innspill til 
gode ideer og initiativ til aktiviteter som en ønsker å gjennomføre. Det foregår allerede masse hyggelige 
og interessante aktiviteter i velhuset for Sørbråtinger i alle aldre. Det blir en viktig oppgave for styret å 
sikre at alle disse aktivitetene blir enda bedre kjent blant innbyggerne.  

 

5. Økonomi 
Sørbråten Velforenings økonomi er solid, med god egenkapital. Det var i 2019 ingen større uforutsette 
utgifter. Styret viser elles til regnskapet for 2018.  



3100 Medlemskontingenter
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3445 Skattefrie offentlige tilskudd
3600 Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet

4400 Innkjøp til egne arrangementer
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6380 Brøyting og manuell snørydding
6390 Annen kostnad lokaler
6590 Annet driftsmateriel
6690 Reparasjon og vedlikehold annet
6810 Datakostnad
6820 Trykksaker
6890 Annen kontorkostnad
6940 Porto
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer

8051 Renteinntekt bankinnskudd

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

88 250,00 88 250,00
17 442,51 17 442,51
3 417,38 3 417,38

40 300,00 40 300,00
149 409,89 149 409,89

Driftskostnader
-12 923,18 -12 923,18
-10 577,30 -10 577,30
-40 636,08 -40 636,08
-17 250,00 -17 250,00
-20 500,00 -20 500,00
-4 500,00 -4 500,00

-955,24 -955,24
-1 746,00 -1 746,00
-2 942,00 -2 942,00
-2 250,00 -2 250,00

-320,00 -320,00
-1 454,20 -1 454,20
-8 551,00 -8 551,00

-192,00 -192,00
-124 797,00 -124 797,00

Driftsresultat 24 612,89 24 612,89

Finansielle poster
56,15 56,15

 
Ordinært resultat før skatt 24 669,04 24 669,04

Ordinært resultat 24 669,04 24 669,04

Årsresultat 24 669,04 24 669,04

Resultatrapport
Sørbråten Vel 
912009491

Utskrevet av Ivar Hordnes 11.03.2019 19.53.05 Visma eAccounting

 Side 1 av 1



1100 Bygninger

1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd

2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018 

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Ved
periodens
begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
125 000,00 0,00 125 000,00

 
Omløpsmidler

5 910,00 1 040,00 6 950,00
74 061,14 23 629,04 97 690,18
79 971,14 24 669,04 104 640,18

 
SUM EIENDELER 204 971,14 24 669,04 229 640,18

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-204 971,14 -24 669,04 -229 640,18
 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -204 971,14 -24 669,04 -229 640,18

Gjeld
 
 
 
Sum gjeld 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -204 971,14 -24 669,04 -229 640,18

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Sørbråten Vel 
912009491

Utskrevet av Ivar Hordnes 11.03.2019 19.53.59 Visma eAccounting

 Side 1 av 1



Org. Nr. 912009491

Resultat 2018 Budsjett 2019 Noter

Inntekter

3100 Medlemskontingenter 88 250 90 000

3250 Inntekter fra egne arrangementer 17 443 15 000

3445 Skattefrie, offentlige tilskudd 3 417 3 000 1

3600 Leieinntekter fast eiendom 40 300 36 000

8051 Renter 56 100

149 466 144 100

Kostnader

4400 Innkjøp til egne arrangementer -12 923 -12 000

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -10 577 -11 000

6340 Lys, varme -40 636 -36 000

6360 Renhold -17 250 -17 000

6380 Brøyting og manuell snørydding -20 500 -13 500 2

6390 Annen kostnad lokaler -4 500 -26 000 3

6590 Annet driftsmateriel -955 -2 000

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 0 -10 000

6610 Inspeksjon/oppgradering av drenering 0 0

6690 Reperasjon og vedlikehold, annet -1 746 -2 000 4

6810 Datakostnad -2 942 -3 000

6820 Trykksaker -2 250 -1 300

6890 Annen kontorkostnad -320 -500

6940 Porto -1 454 -1 000

7500 Forsikringspremier -8 551 -8 600

7770 Bank og kortgebyrer -192 -200

-124 797 -144 100

Resultat 24 669 0

Noter til regnskapet 2017:

1. Grasrotandel fra Norsk Tipping

2. Ekstremvinter krevde ekstra manuell snørydding i 2018.

3. Ny oppvaskemaskin på velhuset: Miljøgruppa betaler kr. 19.000. Totalpris med montering er kr. 

45.000.

4. Service på gråvannsannlegg
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