
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

05.09.18  
Referent 

Lars Danielsen 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
05.09.18 1900-2100 
Hos Arne Egil Sagen 

3 Etter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Don Macdonald (DMD) 
Atle Svenheim (AS) 
Sverre Kallevik (SK)  
Lars Danielsen (LD), 
Wendi Jensen (WJ) 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 

 

 Agenda: 

 

- Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte. (Oppfølging SUMO, gatelys etc.) 

- Diverse byggesaker (Pasopsvingen, Smalåkeren 27, Gamle Brennavei) 

- OVAs arbeider i og rundt «plaskveien» 

- Mortensrud festival 

- Høstfestivalen på Brenna - erfaringer. 

- Regnskapsgjennomgang 

- Status opprydding Nøtteknekkern 

- Henvendelse om å disponere plass i velgarasjen 

- Eventuelt 

 

1. Referat Godkjent. 

• Sumo, ny kontaktperson Tommy Alexander Jensen treffes på tommy@sumo.as og 915 59 368 

• THL sjekker opp angående nye gatelysarmaturer med LED lys.  

• Det tas inn i årsberetningen at velforening er ansvarlig for vedlikehold/rengjøring av kummer i de 

private veiene. Dette innebærer en kostnad som det må budsjetteres for. 

• Støy fra E6: Otto Milvang anbefaler at Brenna vel ber vegvesenet om å sette opp støymålere i 

området. THL følger opp. 

• Store hekker som går ut i veiene. Styret vurderer å be beboere spesielt i Brennaveien om sørge for 

klipping, evt. kan Nøtteknekkern gjør dette og viderefakturere beboerne for arbeidet. 

 

 

2. Byggesaker 

Vi følger opp sakene med ulovlig bygging når fristene PBE har satt er gått ut. 

Flere av byggesakene er nå rettet delvis opp, men det er behov for videre tett oppfølging. 

THL tilskriver PBE angående hvilket ansvar som påhviler byggefirmaene mht. innhenting av tillatelse før 

bygging utføres. 

Brenna Velforening har som prinsipp at ingen flere hus skal tilkobles det private vann- og avløpsnettet. 

http://www.brennavel.no/
mailto:tommy@sumo.as
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3. Arbeider i Plaskeveien, OVA. 

Anleggsarbeidet må ta hensyn til skolebarn og det må sikres at det blir skikkelig ryddet når arbeidene er 

fullført. Brenna velforening har påpekt dette skriftlig for OVA. Vi følger opp med befaring (DMD). 

 

4. Mortenrud festival 08.09.2018. 

Brenna velforening sponser festivalen med 5.000,- kr. 

Vi ønsker at de profilerer Brenna velforening på festivalen. Logo er oversendt. 

 

5. Høstfestival i regi av Sosialkomitéen, Sportsplassen Brenna. 

Godt oppmøte på dagen. 

To bilder og en bok ble auksjonert bort for til sammen kr. 1.500,-. 

Arrangementet ble godt gjennomført. Sosialkomitéen skriver gjør en evaluering og skriver rapport til 

kommunen iht. regelverket for mottakere av kommunal støtte. 

 

6. Regnskapsgjennomgang. 

Det kom en ekstrautgift pga. tett kloakkrør i Pasopveien. 

Vi fikk også en tilleggsutgift pga. miljøutgift for bortkjøring av grus som kom fra strøing av veiene våre. 

 

Det er så langt i år ikke brukt noe til asfaltering. Kun små reparasjoner er utført. 

Ikke brukte budsjettmidler går inn i asfaltfondet. 

 

8. Info og innspill fra Nøtteknekkern. 

- Lekeplasser. Det er behov for å diskutere dette nærmere. Styret tar en fellesbefaring før neste 

styremøte. Dette anses som en forberedelse til senere dugnad. Hva må gjøres og hvordan er det 

estetiske rundt lekeplassene? Neste styremøte starter således en time tidligere.  

- Trefelling 

Kollen mellom Pasopsvingen og Brennaveien. For og unngå å få kjempetrær må det felles mer der. 

Fellingen gjelder kun grantrær i denne omgangen. Nøtteknekkern bruker trefellingsbudsjettet til å 

utføre jobben. 

- DMD sjekker pris på gravearbeid til lys på stien mellom Pasopveien og Brattlistubben. SK sjekker 

kostnad for kabelarbeidet og ekstra armatur med Infratek. Nytt lyspunkt kobles eventuelt til lysstolpe 

der stien går ned fra Pasopveien. 

- DMD tar kontakt med vaktselskapet angående behov for bedre vakthold rundt velgarasjen.  

 

9. Søknad om å avse plass til Dalsåsen vel i velgarasjen.  

Brenna velforening trenger all plassen i garasjen selv. 

Vi kan derfor ikke låne ut plass til Dalsåsen Vel. 

 

10. Fiberutbygging 

THL lager et skriv. En enkel informasjon fra Brenna velforening som kan svare på endel spørsmål som er 

knyttet til fibernett/installering som gjelder for området. 

Det må avklares om et nytt fiberanlegg senere vil inngå som en del av vår infrastruktur. 

Vi undersøker med Telenor om vi skal bidra for å få flere til å knytte seg til fiber.  
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11. Eventuelt. 

- Skjeve stolper, Brennastubben. 

Ikke rettet opp av Bymiljøetaten. LD følger opp. 

- LD informerer om Sumos oppgave med å rette opp stolpene som ble skjeve pga. vinterens 

brøyting. Det gjenstår nå fire stolper å rette opp; tre i Brattlistubben og en på parkeringsplass 

Pasopsvingen. Forventet reparasjon av disse i uke 37-38. 

- En huseier har ytret ønske om å rydde opp på et mindre fellesområde i Brennastubben. 

THL svarer iht. avtale som er gjort med Arne Egil. 

- Henvendelse med ønske om støyskjerming. 

Vi kan ikke gjøre noe på privat grunn. 

Huseier som har henvendt seg informeres om dette (THL). 

Styret tar befaring på stedet på samme runde som lekeplassene kontrolleres. 

 

 

 

Neste styremøte: 

11/10 klokken 18:00 hos Wendi 

NB: Oppmøte ved lekeplassen i Langretta for befaring 

 

 
 


