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Dato Referanse 

14.03.18  
Referent 

Lars Danielsen 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
14.03.18 1900-2130 
Hos Don Macdonald 

8 Etter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Don Macdonald (DMD) 
Atle Svenheim (AS) 
Sverre Kallevik (SK) 
Lars Danielsen (LD) 
 
Forfall: Rupinder Bains (RB) og Bertil Gillberg (BG) 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 

 

 Agenda: 

 

 1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet. 

 2. Generalforsamling 2018. 

a. Styrking av asfaltfondet 

b. Ansvar for postkassene 

c. Krav om å bidra til å sikre fremkommelighet og sikt 

d. Tiltak for å fremme økt deltakelse ved Rusken 

e. Opprettelse av bomiljøutvalg på Brenna 

3. Foreløpig tilbud på skifte av gatelysarmaturer. 

4. Henvendelse til Bymiljøetaten om deponering. 

5. Eventuelt 

 

 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 01.02.18 

Sak under punkt 2 synes å ha løst seg. 

Sak 3 avventes. Det kan bli aktuelt å ta saken videre til fylkesmannen. 

 

Referat godkjent. 

 

2. Generalforsamling 2018. 

Styret gikk gjennom sakene til møtet. 

Atle stiller tidlig for å registrere fremmøtte. 

Don kjøper inn litt snacks. 

Otto Milvang forespørres om han kan stille møteleder. Notat etter møtet: Otto viste seg å være bortreist. 

Det ble avklart under møtet at Morten Hermstad kan påta seg å være referent.  

Atle gjennomgår økonomi. Velkontingenten holdes som før, men tilleggskontingenten som ble innført for 

å betale postkassestativene videreføres for å styrke asfaltfondet. Atle forsøker å få avklart om det lar seg 

gjøre å delvis lånefinansiere asfaltering av alle veiene. 

http://www.brennavel.no/
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Styret legger til grunn i budsjettet at det ikke helasfalteres i 2018. Dersom det skulle vise seg at det er 

omfattende skader etter en hard vinter må dette diskuteres på ny. 

 

Det foreslås at ansvaret for postkassene blir overført til Brenna velforening. 

Låsing av kassene er valgfritt. De som roter bort nøkkelen slik at det blir nødvendig å anskaffe ny kasse 

må dekke kostnaden ved dette selv. 

 

Det fremmes forslag knyttet til plassering av hekker, søppelkasser og gjerder. 

Intet skal plasseres/plantes på fellesarealet eller på en måte som skaper trafikkfare/skaper problemer for 

brøyting og fremkommelighet.  

 

Rusken: Det foreslås at velkontingenten innbetales slik at de som stiller opp får redusert denne med kr. 

500,- andre halvår. Styret legger til rette for en god praktisk gjennomføring og entydig registrering av 

deltakerne slik at kontingentrefusjon gis til dem som faktisk deltar. 

Det må utarbeides en god liste med veldefinerte arbeidsoppgaver som så tildeles navngitte Rusken-

deltakere. 

 

Det foreslås å opprette et bomiljøutvalg. De som møter på generalforsamlingen inviteres til å stille i 

utvalget. THL vil forsøke å kontakte noen kandidater i forkant. 

 

3. Skifte av gatelysarmaturer. 

Styret har fått et foreløpig tilbud på skifte av gatelysarmaturer til LED fra kommunen. THL har kontaktet 

Bymiljøetaten for å få fram totalkostnaden. Han purrer saken. 

 

Notat etter møtet: Tilbud mottatt 21/3. 

 

Mange gatelysarmaturer er defekte/skjeve. Mye skyldes skader pga. vinterbrøyting. Velforeningen har 

kontaktet SUMO om befaring når snøen går. Dersom det blir aktuelt å gå over til LED-lys vil det være 

naturlig samtidig å rette skjeve stolper. 

 

4. Snødeponering - henvendelse til bymiljøetaten. 

Styret er ikke tilfreds med tilbakemeldingen fra bymiljøetaten. THL har i dag vært i kontakt med firma 

Hagengruppen som har ansvaret for deponeringen av snøen. THL følger opp saken i første omgang mot 

Plan- og bygningsetaten. 

 

 

5. Eventuelt. 

Rusken gjennomføres 7. og 8. mai. Planen for gjennomføring bearbeides på neste styremøte. 

Alle medlemmer i styret fremmer forslag til oppgaver i sitt nærmiljø. 

 

Sosialkomiteen skal få en godtgjørelse for arbeidet de utfører for beboerne på Brenna.  

 

 

Neste styremøte:  

17.04.2018 klokken 19-21 Atle Svenheim 


