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Lars Danielsen (LD) 
Rupinder Bains (RB) 
Don Mac Donald (DMD) 
 
 
Ikke tilstede  
Atle Svenheim 
 
 
 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda 

 

- Gjennomgang og godkjenning av forrige referat. 

- Postkassene, status innmeldinger og innbetalinger. Endelige plasseringer?  

Hva med de som ikke betaler? Videre tidslinje, priser/forhandlinger, behov for infoskriv (?) 

- Asfaltering, hva må gjøres? Bertil redegjør. 

- Seksjonering/hyblifisering. Tiltak? 

- Høstmarked? Budsjett og ansvar. 

- Eventuelt   

 

 

 

 

1) Postkasser 

Arne Egil Invitert for å informere og redegjøre rundt postkassene. 

Det er 25 stativ og 251 kasser. Totalt 26 fellespunkter, men bruker Velboden til ett av punktene. De som bor 

der, synes dette er OK. 

 

- Kontrollere de som har betalt inn. 

Arne Egil Venter på innbetaling fra noen ikke-medlemmer. 

De som har bestilt flere kasser, men ikke betaler for mer enn én skal strykes. 

Enighet om å gjennomføre en purringsrunde før disse slettes.   

 

- Skal styret godta at vi tar p-plasser til postkassestativ? Arne Egil skal få tilliten til å sette disse.  

Noen plasseringer gir utfordringer som styret må se på. 

Langretta felt nr.3 og Pasopveien felt nr. 18 er aktuelle for vurdering. Styret foreslår at stativ plasseres iht. 

postens forslag. Don foreslo at stativer der det er uavklarte forhold monteres sist. Styret enig i dette. 

  

http://www.brennavel.no/
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Styret ønsker å sende ut en info om endelig plassering av stativ og av betalte innmelde kasser, som en siste sjekk for 

å gi mulighet til å rette opp ev. feil. Det settes av plass til kasse uansett til de husene som ikke ønsker kasse på 

nåværende tidspunkt. 

 

Mht. dimensjonering av stativplass legges det opp til følgende: 

 

Stativer under 10 kasser: 1 ledig plass på stativet 

Stativer over 10 kasser:  2 ledige plasser på stativet 

 

Spørsmålet om asfaltering under kassene diskutert. Styret synes dette er fint. I prinsippet tar vi kantstein, men vi må 

vurdere kostnadene. 

 

En kasse til Brenna vel i stativet ved Smalåkeren 1 (Velboden). 

 

Fakturering gjøres til eier av eiendommen. 

 

 

2) Trefelling 

Arne Egil informerer om årets trefelling. 

Det er ofte uenighet blant beboerne om hvilke trær som skal tas. 

Flere beboere klager på at de gror igjen og at det er dårligere lysforhold enn da feltet ble lagt ut og de 

forutsetningene som gjaldt da. 

Styret diskuterte om vi skal ta føringen for å få lyset tilbake. 

Prinsipper knyttet til trefelling: 

-Der hvor alle er enig er greit. Trær kan felles. 

-Der hvor alle minus en er ok. 

-Der det er uenighet kan styret vurdere saken for om mulig å ta en beslutning. 

- Ingen feller trær uten at styret er informert.  

 

 

3) Asfaltering 

Bertil og Lars har befart Brenna vels område. 

Tre steder trenger ny asfalt. 

Pasoplia nederst, Pasopveien nr. 8 til lekeplassen. Brennagrenda holder et år til. 

Vi asfalterer ikke Pasoplia før husenes grenser mot veien er rettet opp i. 

Pasopveien asfalteres nå. 

Arne Egil tetter hull i veien, henstilling til at folk melder inn hull. 

Vi måler opp Pasopsvingen. Brenna vel tar kostnaden. 

 

 

4) Tiltak hyblifisering 

Saken tas på første styremøte etter sommerferien 

 

 

5) Høstmarked 

Vi kaller arrangementet «Barnas dag» og anmoder spesielt de som har barn om å bidra. Gjennomføring av 

arrangementet avhengig av at tilstrekkelig med personer melder seg. 

Planlagt dato 27- 28 august. 

Styret kan ta ansvar for grilling på kvelden. 
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Eventuelt 

 

- Eiendomsskatten. 

Vi er pålagt større ansvar enn andre. Prisvurderingen av området kan virke feil. 

Avventer saken, men styret er villig til å ta initiativ om det kommer skjevt ut fra Brenna. 

 

- Klemetsrudanlegget. 

Foreløpig ikke mottatt svar angående støymålingen. 

Rambøll har på oppdrag av KEA målt støyen fra anlegget og utarbeidet rapport. 

Brenna velforening ønsker rapporten fra målingene. Vi ber om å få innsyn i saken. 

 

- Parkering Brennaveien. 

Vi må få slutt på parkeringen der, ref. vedtak på generalforsamlingen. 

Det tas bilder for å ha dokumentasjon for et brev til Bymiljøetaten. 

 

- Styret kontaktet angående støy på lekeplassen i Pasopveien. Vaktselskapet kontaktes. 

Henvendelse sendt for å se avtalen mellom Brenna vel og Vaktselskapet. 

 

- Det er generelt behov for å oppdatere skiltingen i området for å få disse mere synlig og og med klarere, 

oppdatert tekst.  

 

 

 

Neste styremøte. 

Hos Bertil 16.09.16 

 

 

 

 


