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--------------- 

1.Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte 20.02.2019 

Referat fra styremøte 20/2-2019 godkjent 

2.   Dugnad 7/5 

  Planlegging av oppgaver på dugnaden ble gjennomgått. 

 Oppmøtesteder: 

 Lekeplassen i Brennagrenda/Brennastubben: 

 Smalåkeren, Gamle Brennavei, Brennastubben, Brennagrenda og Brennaveien 40 

 Wendi fører liste over frammøtte 

 Lekeplassen i Langretta: 

      Langretta, Pasoplia, Pasopsvingen og Brennaveien 131-147 

 Atle fører liste over frammøtte 

 Lekeplassen i Pasopveien 

      Pasopveien, Brattlistubben, Brennaveien 156-160 

 Sverre fører liste over frammøte 

 (det vurdees om Brattlistubben kan møte på deres fellesområdet og at Don fører liste) 

Atle sørger for navnelister for hvert område. 

 

      Wendi gjennomgikk forslag til oppgaver på de enkelte plasser. Det kom innspill på følgende: 

http://www.breannavel.no/
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Sanden spades og snus i samtlige sandkasser. Ugress tas bort. Fylling av eventuell ny sand tas i etterkant 

av dugnaden. Nøtteknekkeren får i oppdrag å lage en liten sandkasse på en av plassene. 

Det kjøpes inn busker til beplantning av følgende områder: Lekeplassen i Langretta, fellesområdet ved 

bussholdeplass i gamle Bygdevei, rundkjøring innerst i Brennaveien. Wendi gjør en befaring for å se på 

flere muligheter i sitt område og Sverre vurderer Pasopveien. 

Det vil bli utarbeidet en oppdatert oppgaveliste for hvert område. 

 

Arne Egil ordner med beis og koster der det skal males. 

Arne Egil sørger for sekker og setter opp informasjon om Rusken på infotavlene. 

Nøtteknekkern fikk noen oppgaver som de skal utføre før dugnaden. 

Wendi tar kontakt med dugnadsansvarlige på hvert område. 

Wendi kjøper inn litt godteri/drikke. 

 

Dato for dugnaden er informert om på generalforsamling og på nettet. Invitasjon vil bli sendt ut helgen 

etter påske. Gjennomgås på neste styremøte. Det oppfordres til å ta med spade, rive, rake og trillebår. 

Arne Egil kjøper inn noen spader. 

 

 3.   Fibernett 

Tor Helge, Arne Egil og Morten Engh deltok rett før styremøtet, på et møte med Relacom som står for 

utbygging av fibernett på området. De mottok kart med utkast over hvordan de har tenkt utbyggingen 

med graving og oppsetting av bokser. Det er bedt om tilbakemelding på dette. 

Telenor leverer fiber fram til tomtegrensen, og tomteeier må selv grave en liten grøft for å legge rør 

fram til husveggen. Vellet har fått innspill fra flere beboere om at de synes dette kan bli vanskelig. Vi 

vil derfor undersøke om velforeningen kan inngå en avtale med noen som kan gjøre dette. 

 Styret ønsker å utarbeide et eget skriv om fibernettutbyggingen og vil komme tilbake til dette.  

 

4.    Eventuelt 

 

     - Ulovlig bygging – utleievirksomhet. Styret avventer reaksjon fra PBE.  

     - God respons på saker som er lagt ut på facebook 

     - Feiing blir utført mandag 15/4. 

  - Grus vil bli mellomlagret ved stien inntil marka og benyttet bl.a til fylling av strøkasser. 

    - Treningsapparat vurderes oppsatt på lekeplassen i Brennagrenda/Brennastubben 

    - Vurdering av behov for trefelling utsettes til høsten. 

    - P-skilt endres fra at det ikke er lov å parkere firmabiler til ulovlig parkering for nyttekjøretøy.  

  

   

 
Neste styremøte: 

Hos Arne Egil 24.04.19 kl 19.00 


