
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I BRENNA VEL 25.4.22  

Deltakere er: 

Don Macdonald, Arne Egil Sagen, Einar Nygård, Omar Samarai, Molly Brink 

Fraværende: 

Sverre Kallevik, Geir Engelbrethsen 

 

Arbeidsfordeling i styret: 
Administrasjon og organisering; Arne Egil (AES) 
Økonomiansvarlig; Einar (EN) 
Kommunikasjon; Molly (MB)   

Forhold til Oslo kommune; Sverre (SK) 

Sikkerhet; Geir (GE) 

Parkering; Don (DMD) 

Trafikk; Omar (OS) 

1. Arbeidsdokument og referat fra siste møte den 4.4. ble godkjent på epost i forkant av dette 
møtet, og deretter publisert for beboerne i Brenna Vel. 
 

2. Sikkerhet 
Siden Geir ikke var til stede, ble status sikkerhet flyttet til neste møte 
 

3. Status Trafikk 
Omar har vurdert situasjonen og la frem følgende forslag: 

• Bekymringsmelding til Bymiljøetaten med anmodning om nok en fartsdump, Omar 
skriver tekstforslag 

• Skilt i alle private veier om at Brennaveien har forkjørsrett 

• Fortsatt leting etter muligheter for å få satt opp fartstavler som viser hastighet 
        Vi tar saken opp igjen på neste møte. 

4. Økonomi 
Einar har overtatt tilgang til nettbanken og dermed betaling av regninger for Brenna Vel. Pr nå er 
det utestående kontingent på kr 25.970 hvorav kr 10 000 for kun ett medlem. Alle utestående 
kontingentkrav er sendt til inkasso etter purringer. 
Einar vil føre gebyr for inkasso-tjenester på posten «juridiske tjenester». 

Kontingentkrav for 1. halvår er nå klart og ble fordelt på styremedlemmene for distribusjon. Vi 

bør etter hvert finne et system for å sende kontingentkrav digitalt. Einar snakker med 

regnskapsfører om dette. 

Vi nærmer oss frist for å søke refusjon av MVA (1.juni), Einar og regnskapsfører Mona følger opp 

dette. Enighet om å etablere avtalegiro for aktuelle leverandører. 

 



5. Asfaltering 
Vi har fått tilbud på asfaltering av alt som ikke ble asfaltert ved forrige runde (i 2021). Enighet om 
at vi velger ut følgende veier for asfaltering denne gang:  
Alle stikkveier til Pasopveien, innerste halvdel av Pasopsvingen og så mye av Brennagrenda som 
mulig.  
I tillegg til dette etablerer vi 3stk fartsdumper, en i Brennastubben ved utkjøring til Brennaveien, 
en i svingen ved Brennagrenda 21 og en ved Brennagrenda 25. Det kjøres altfor fort disse 
stedene. 
Dette vil koste mer enn disponibelt beløp på kr500 000 (inkl. mva), men vi skal forhandle med 

Anleggservice Øst som også sto for forrige asfalteringsrunde. Styreleder får fullmakt fra styret til 

å forhandle med en buffer på 10%, altså i alt kr550 000. 

 

6. Rusken 
Alle kontaktpersoner er nå på plass. Det vil være en person som registrerer fremmøte og en 
person pr vei som fordeler arbeidsoppgaver. Vi bestiller i alt 3 containere, to for kun hageavfall 
og en for annet enn hageavfall. De to for hageavfall plasseres henholdsvis ved lekeplassen i 
Brennagrenda og den andre på P-plassen ved innkjøring til Pasopsvingen. Wendi ajourfører 
oversikten over aktuelle arbeidsoppgaver. Omar kjører rundt området med UTV og henger for å 
bringe hageavfall og annet til sine respektive containere. Begge hengere er reservert til Rusken 
den 10.5. 

• Alle fremmøtesteder får et antall koster for bruk før beisning 

• Vi kjøper inn store flasker med mineralvann og pappkrus som også fordeles på de 
4 lekeplassene 

• Nøtteknekkern besørger utlevering av beis, koster og alt som skal benyttes under 
Rusken senest dagen før 

 

Det må skaffes ny sand til de to sandkassene med lokk. 

Klemetsrud skolekorps engasjeres også i år til å spille gatelangs under dugnaden. Betaling kr 

3.000. 

 

7. Arbeidsoppgaver 

Arne Egil la frem en liste over aktuelle arbeidsoppgaver, fordelt på hva Nøtteknekkern kan gjøre 

og hva vi må engasjere noen til å gjøre. Nøtteknekkern fikk i oppdrag å utføre de oppgavene som 

vi ikke behøver ekstern hjelp til. Dette godkjennes av de andre i styret. 

 

8. Etablering av arbeidsgruppe 

De som blitt spurte av styret har takket nei til å delta i arbeidsgruppen som generalforsamlingen 

bestemte. Vi har fått en statusrapport fra Furuset Vel som har forsøkt å få kommunen i tale, uten 

hell.  

Styreleder tar kontakt med våre nabovel for å finne ut hvordan situasjonen er der. Vi må også 

skrive noe på hjemmesiden for å lodde interessen blant medlemmer av Brenna vel. Styreleder 

utformer en tekst og sender til kommunikasjonsansvarlig. 

 

9. Kommunikasjon 
Molly overtar ansvaret for Lettstyrt og holder i vedlikeholdet. Hun holder også orden på 
hjemmesiden og legger inn aktuell informasjon som referat fra styremøtene. 
Vi er usikre på om vi bør ha en Facebook side i tillegg, men vurderer det slik at vi heller kan 

utvide den siden som i utgangspunktet handler om Sportsplassen. Molly tar kontakt med Rikke 

Danielsen som er administrator for Sportsplassens Facebook-side. 

 



10. Faktura fra Nøtteknekkern  
Denne ble gjennomgått og signert.  

 

11. Eventuelt 
 

• Molly vil legge frem ideer for utforming av lekeplasser 

• Don kan skaffe vei-bukker for skilt når det er behov for det. 

• Vippedyret på lekeplassen i Pasopsvingen bør være lavere, eventuelt legge mer 
sand/jord rundt 

 
12. Neste styremøte 

Neste styremøte blir 7.juni 

 
 

 

    

 


