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Lars Danielsen (LD) 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 18/9 

Gjennomgang: 

 

Referat fra styremøter 18. september godkjent. 

 

2. Asfaltering av Pasoplia – status og planer 

Brenna velforening aksepterte tilbudet 19/9. 

AES var i kontakt med Anleggsservice Øst AS 5/10. 

Det ble da sagt at arbeidet skulle påbegynnes om 2-3 uker. 

Styret vurderte å utsette asfalteringsjobben til våren 2020 pga. av frykt for kaldt vær. 

I forbindelse med asfalteringen er det viktig å sikre drenering av veien.  

 

Vedtak: 

AES følger opp firmaet. 

Jobben gjennomføres dersom det kan gjøres innen midten av november. 

Eierne av Pasoplia 26 og 28 bes i eget brev om å sørge for å holde seg på egen tomt med alle 

bygningskonstruksjoner. Det tas også inn i brevet at hus på Brenna ikke kan selges før ulovlig bruk av på 

fellesarealet har opphørt. 

 

3. Arbeidet med fiber 

-  Oppfølging av parkeringsselskapet. 

P-Service patruljerer p.t. ikke området pga. pågående arbeider med fiberanlegget. 

P-service bes om å gjenoppta normale kontrollrutiner. 

Beboere som har behov for parkering utover hva regelverket tillater må selv kontakte P-Service for å få 

spesialtillatelse (som vanlig). 

 

Lars følger opp. 
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Hjelp til graving på egen tomt. 

Entreprenøren vi hadde satset på har vært i kontakt med en del huseiere (Smalåkeren og Brennastubben). 

Så langt har han imidlertid ikke utført noe jobb. 

Det var opprinnelig 71 beboere som ønsket tilbud på graving. 

Lista er nå nede i 36. Tendensen er at stadig flere oppgir at de vil utføre jobben selv. 

Det polske firmaet vi nå er i kontakt med tar nå hus nr. 6 fra lista. 

Vi antar at de vil klare 15-20 hus. 

 

Konklusjon: 

AES koordinerer arbeidet og bestemmer hvilke jobber som blir tatt av hvem. 

Christian Pirret gis beskjed om dette. 

 

4.  Skade på lysstolpe ved parkeringsplassen i Pasopsvingen 

SUMO har bekreftet at første snøfall i fjor var natten mellom 6. og 7. desember 2018. 

Det ble ikke oppgitt noen skadedato på skademeldingsskjemaet, men vi har mottatt kopi av innsendt 

melding til Bymeldingssystemet som dokumenterer at skaden ble innmeldt 28.10.2019. Infratek tok også 

bilde av den nedkjørte stolpen 29.10. 

 

Atle følger opp saken mot Trafikksikkerhetsforeningen. 

 

5.    Steinknusingen 

Det har etter hvert kommet fram at kommunen har innsett at det er uheldig at steinknusing skjer i Thomas 

Ulvens vei. Samtidig er det gitt en tillatelse, og Hagen må begå grove lovbrudd dersom det skal være 

mulig å få stoppet steinknusingen. 

 

Konklusjon: 

Vi tar initiativ overfor de andre velforeningene til å sende et brev til PBE der vi aksepterer steinknusing 

fram til våren. I samme brev understrekes at vi legger til grunn at den midlertidige tillatelsen ikke utvides 

til en permanent tillatelse. 

 

6. Eventuelt 

Nøtteknekkern vil sørge for at det klippes langs Brennaveien før vinteren 

 

Trapp mellom Brennaveien og Langretta er nå ferdig. 

Sidevanger skiftes til trykkimpregnerte materialer. 

Trappen ble noe dyrere enn budsjettert, men den kostet likevel kun ca. 40% av innhentet pris fra annen 

leverandør. 

 

Styrehonorarer for 2019 

Honorarene utbetales. 

Fordelingsnøkkelen justeres noe slik at bevilget økning for 2019 på 10% går til leder. 

Øvrige honorarer blir som før. Endringen er innenfor budsjett. 

 

 

Neste styremøte 21. november hos Arne Egil 


