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Deltagere 

Distribusjon 

 
Wendi Jensen (WJ) 
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Einar Nygård (EN) 
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Dagsorden: 
 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 13.5.20 

2. Utleieboliger, en u-ønsket utvikling 

3. Asfaltering 

4. Rusken 

5. Styrets forslag til årsmøtet 

6. Økonomi 

7. Generalforsamling i 2020? 

8. Tiltak mot de som søpler 

9. WEB redaksjon 

10. Eventuelt 

 
 

 

 

 

 

1. Referat fra siste møte 13.5. ble godkjent. Oppfølging; Einar følger opp ordningen med kommunikasjon til 

medlemmer via SMS og Atle skriver brev om høy fart  til Ruter over sommeren. 

 

 

2. Smalåkeren 6 er nå solgt til en utbygger som ønsker å bygge huset om til 3 utleie-emheter. Naboer uttrykker i 

et notat stor bekymring over utviklingen hvilket styret deler helt. Vi nedsetter et arbeidsutvalg som kan se på 

denne konkrete saken og finne frem til mulige tiltak på kort og lengre sikt. Sverre og Einar deltar i dette 

arbeidet sammen med naboer som har skrevet notatet. Arne Egil tar kontakt med naboene og ber om 

tilbakemelding på hvem av disse som blir med i arbeidsutvalget. 
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3. Asfaltering av Pasoplia, Pasopveien og Brennastubben er nå gjennomført, og de områdene som fortsatt har 

behov for asfaltering blir lagt inn i en plan i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2021. Vi har imidlertid 

fått et problem ved at det er blitt veldig høye kanter flere steder, og dette medfører avbrekk og sterk slitasje når 

biler må krysse kanten ved for eksempel møtende bil og plassen blir for liten. Arne Egil tar kontakt med 

firmaet som har asfaltert om ber om hjelp til å løse dette problemet. 

 

4. Årets Rusken ble ikke gjennomført i 1.halvår pga smittefare, og er nå fastsatt til onsdag 26.august med en dag 

2 torsdag 3.9  for de som ikke kan delta 26.8. Wendi er Ruskengeneral og har laget en oversikt over 

kontaktpersoner på de ulike områdene, oppgaven for disse blir å fordele arbeidsoppgaver etter hvert som folk 

møter frem. Styrets medlemmer får som oppgave å registrere deltakere, dette gir kr 500 i rabatt på 

velkontingenten for 2. halvår. Wendi sender alle styremedlemmer liste over registrerte oppgaver slik at 

listen kan suppleres med aktuelle oppgaver. Wendi tar kontakt med Lars Danielsen om behov for 

containere som er en stor utgift.  

Wendi bestiller containere etter en slik vurdering. 

      Atle sørger for ajourførte lister over beboere for alle veier. Vi praktiserer også iåar at alle som har            

      adminiistrative oppgaver bruker gul vest som ble innkjøpt i fjor. Wendi står for innkjøp av drikke og kjeks til      

      alle områder. 

 

5. Styret satte frem følgende forslag til årets generalforsamling: «Generalforsamlingen anser det som svært 

viktig å få velkontingent fra flere bo-enheter og  at det arbeides for å begrense utleievirksomheten og ulovlig 

utbygging i området» Styret vil praktisere dette slik at alle adresser med flere bo-enheter skal betale 

samme antall velkontingenter som antall bo-enheter så sant huseier ikke bor på adressen. 

 

6. Økonomi; Telenor har betalt kr 12.000 for leie av plass for containere i forbindelse med fiberutbygging og bør 

antagelig betale mer fordi prosjektet nå er ytterligere forsinket. Vi har også leid ut to parkeringsplasser til 

beboere til kr 500 pr måned  Atle følger opp dette  

 

 

7. Generalforsamling for året 2019; Vi kaller inn til generalforsamling onsdag 7. oktober og kombinerer dette 

med informasjonsmøte for aktuelle saker. Det kan også tenkes at vi bør invitere en aktuell person til å informere 

om et aktuelt emne. Dette tas opp igjen over sommeren. Don har bestilt lokale på Lofsrud skole til 7.10 

 

8. Tiltak mot forsøpling; Det er enighet om at det må reageres mot de som skaper problemer for naboer og andre 

ved forsøpling og annen negativ virksomhet. Et eksempel er Pasoplia 5 der Nøtteknekkern nå har kjørt bort 5-6 

lass med gamle materialer og rester av stålkonstruksjoner som var henlagt mot fellesområdet og trapp mellom 

Pasopsvingen og Pasoplia. Eier av Pasoplia 5 vil få en faktura fra Brenna vel for dette arbeidet. 

 

 

9. WEB-redaksjon; Ole overtar ansvaret for hjemmesiden og redigering av denne. Han vil søke en enklere 

løsning for e-post til Brenna vel. Rusken er den første saken som må omtales på hjemmesiden. 

 

 

10. Eventuelt;  

 

Eier av Brennastubben 21  ber om lov til å oppgradere fellesområdet som ligger mellom eiendommen og 

Brennastubben. Grensen burde ha gått langs Brennastubben, men slik det er nå er det mer naturlig at eier 

vedlikeholder det nærmeste området som grenser til en fjellknaus langs Brennastubben. Styret har ingenting 

imot at eier oppgraderer området slik han ønsker, men presiserer at grensemerkene ikke flyttes.   
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Vi har fått en henvendelse fra Søndre Dal vel som gjerne vil ha en felles aksjon mot brun-snegler i likhet med 

tidligere aksjoner. Vi er velvillige til å delta i en felles aksjon men vi ønsker et kostnadsoverslag. 

 

 Don har deltatt på en befaring med Veflen som har stått for gravearbeidet i forbindelse med fiberkabling. Alle  

punkter som er påpekt ovenfor Veflen vil bli utbedret. 

 

 Etter mer enn et års planlegging har nå P-Service byttet ut alle skilt på våre parkeringsplasser slik at de blir 

lettere å forstå.  

 

Vi vil på neste møte diskutere et arrangement for blant annet å kunne Tor Helge Lyngstøl for hans innsats for  

Brenna vel. 

 

 

NESTE MØTE: ONSDAG 19. AUGUST KL 19 HOS WENDI I BRENNASTUBBEN 4 

 

 

 

 
 


