
SØRBRÅTEN VEL 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 
 
 
 
Årsmøte i Sørbråten Vel holdes onsdag 14. mars 2018 kl. 19, i Sørbråten Velhus, Sørbråtveien 
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 2017 

 Tillitsvalgte 
 Vellets arbeid i 2017 
 Regnskap 2017 
 Budsjett 2018 

 
3. FORSLAG FRA STYRET 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Vi oppfordrer alle til å følge med på velets hjemmeside og Facebook side 
www.sorbratenvel.no 

 
Vi ønsker å ha epost adressen til alle medlemmer. Send din epost adresse til 

kasserer@sorbratenvel.no 
 
  



2. ÅRSBERETNING 2017      
 
Tillitsvalgte 
Vellets tillitsvalgte har i 2017 vært: 
  Verv  Navn   Adresse  Periode 
Styret  Leder  Aud-Karin Ebeltoft Sørbråtvn. 92  2017-2018  
  Kasserer Ivar Hordnes  Stårputtvn.  2016-2019 
  Medlem Micael Wendell    2016-2018 
  Medlem Martin Mølmen    2017-2019 
  Medlem Margit Iren Ulriksen    2017-2019 
  Medlem Fredrik Biong  Rundmyrvn.  2016-2018 
  Medlem Gisle Haavaag  Torstølvn. 8  2017-2019 
  Varamedlem Erik Leirdal     2017-2019 
  Varamedlem Marte Sollund  Sørbråtvn.  2017-2019 
Revisor Bjørn Holter       2016-2018 
 
Valgkomite   Therese Graff  Sørstien  2017-2019 
    Gry T. Jæger  Sørbråtvn. 81  2017-2019 
    Kristin Dale Selvik Torstølvn.  2017-2019 
    Christine Ingeborgrud Sørbråtvn. 21  2017-2019 
 
REGNSKAP OG REVISJON 
Regnskapet er har vært ført av Ivar Hordnes og revidert av Bjørn Holter. 
 
MØTER 
Styremøter: Det er avholdt 6 styremøter, samt separate møter ang. Sørbråtendagen. 
Årsmøter: Ordinært årsmøte ble holdt 22.3.2017. 
Møter med offentlige etater: Styret har klaget til finansbyråden ang. pålegg om eiendomsskatt for 
Velhuset. Krav om eiendomsskatten ble frafalt. Styret har samen med vellene i Maridalen, 
Solemskogen og Sørkedalen uttalt seg negativt til innføring av forskrift om tømming av 
svartvannstanker. Kommunen vil bestemme hvor ofte tankene skal tømmes og innføre nye avgifter. 
Politikerne i Samferdsels og Miljøkomiteen har fått skriftlig informasjon om hvordan eksisterende 
ordning er. Vellene har hatt møte med komiteen. Saken er utsatt 2 ganger i komiteen. Mer 
informasjon på vellets hjemmeside og i sakspapirer i Samferdsels og Miljøkomiteen.  
             
EIENDOM OG FORSIKRINGER 
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. 
 
Styret har gjennomført en undesøkelse av drensanlegget, da det er fukt i kjeller. Det ble lagt nye 
utløpsrør i 1996, men kun til midten av Movassbakken. Rørene videre er gamle sementrør som er 
gjengrodd. Ved mye nedbør skyves vann oppover og til Rundmyra. Styret vil følge opp. Saken. 
 
SPØRSMÅL PÅ ÅRSMØTET 2017 
Vibrasjon av togskinner ved undergang Snippen. Bane Nor sier dette er normalt, men vil sikre 
fjellveggen slik at ikke sten faller ned. 
Autovern ved ny bro over Kvernbekken v/Movatn st. Dette er vanlig sikring av broer tilsvarende 
broene i Sørbråtveien og i Maridalen. 
 
  



VELHUSET 
Utleie bruk og vedlikehold i 2017: Eva Norgaard Johansen har vært ansvarlig for utleie av 
velhuset. Velhuset er blitt utleid 26 ganger til private. Øvrig utleie, åpent for alle er månedlig 
strikkekafe 8, Nygammalt 2, I regi av Kvinneforeningen: 2 temakvelder, Påskekaffe, 17. mai-
frokost, Julegrantenning. Velhuset er brukt i forbindelse med Sørbråtendagen. 
Vedlikehold: Dugnad ble holdt 10. mai med rydding rund Velhuset samt blomsterplanting. 
Kvinneforeningens årlige vaskedugnad før 17. mai.        
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. 
Sørbråtendagen 20 mai 2016: Sørbråtendagen var et familiearrangement og mange av 
nyinnflyttede møtte opp. Sørbråtendagen 2017 ble gjennomført 20 mai. Godt oppmøte av store og 
små i fantastisk vårvær. Alle var med på å gjøre dagen ekstra flott. Nok av aktiviteter og 
underholdning for enhver smak til glede for de fremmøtte.                                                                                       
Tusen takk til alle dere som bidro til å få gjennomført arrangementet! 
 
Sørbråtendagen 2018 er lørdag 26. mai. Gi beskjed til Micael Wendell 
(micael.wendell@gmail.com) om du ønsker å bidra. 
 
Dugnad rundt Velhuset tirsdag 15. mai kl. 17.00 
 
FIBERGRUPPE 
Styret har oppnevnt en gruppe bestående av Gisle Haavaag, Erik Leirdal og Jørn Storbraaten. 
Fibergruppen er svært fornøyd med tilslutningen blant alle på Sørbråten. Inkludert Maridalen er det 
nå over 170 eiendommer som har sagt ja. Blant forespurte leverandører er det Viken Fiber (Altibox) 
som er konkrete og ønsker å levere tjenester til oss. Om alt går etter planen vil tillatelser fra Oslo 
Kommune, avtaler med private eiendommer og avtale om graving være på plass slik at vi kan ha 
oppstart i 2018 
 
REGNSKAP           
Forslag til vedtak: 
Det fremlagte regnskap for 2017 godkjennes. 
 
BUDSJETT 
Forslag til vedtak: 
Budsjett for 2018 godkjennes 
 
3. FORSLAG FRA STYRET 
Styret har fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker at innkalling til årsmøter sendes på 
epost. 
Forslag til vedtak: 
Fra 2019 sendes innkalling til årsmøter og protokoll fra årsmøter på epost til medlemmene. 
Medlemmer som fortsatt ønsker å motta innkalling og protokoll på papir gir beskjed til kasserer, 
Ivar Hordnes. 
          
4. INNKOMNE FORSLAG 
Det er ikke innkommet forslag. 
 
  



5. VALG AV TILLITSVALGTE 
Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre: 
Leder  Sigurd Grytten    2018-2020 
Kasserer Ivar Hordnes     2017-2019 
Styremedl. Micael Wendell    2018-2020 
  Gisle Haavaag     2017-2019 
  Margit Ulriksen    2017-2019 
  Martin Mølmen    2017-2019 
Varamedl. Erik Leirdal     2017-2019 
  Marte Sollund     2017-2019 
Revisor Bjørn Holter     2018-2020 
 
Styret velger nestleder og sekretær. 
 
Styrets innstilling til valgkomite: Therese Graff, Christine Ingeborgrud, Gry Jæger, Aud-Karin 
Ebeltoft. 
                                                
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. Liste over brukte firmaer finnes på hjemmesiden www.sorbratenvel.no 
På hjemmesiden finnes også kontaktinformasjon for leie av Velhuset. 
 
Siden vi ikke er tilkoblet offentlig nett, er vi selv ansvarlig for drikkevannet vårt. På sidene til 
Folkehelseinstituttet finnes mer informasjon på www.fhi.no/publ/2016/vannrapport-127/ 
 
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 
www.grunnvanninorge.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 vannprøver 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 (malingrester, 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 gråvannsanlegget 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 
 


