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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
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Tor Helge Lyngstol 

#8 for nytt styre 

Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Jan F. Henriksen (JFH) 
Rehmat Khan (RK) -delvis 
Tomm Ekra (TE) 
Bertil Gilberg (BG) ikke møtt 
Arne Egil Sagen (AES) 
Tahir Salam (TS) 

www.brennavel.no 

 
Saksliste : 
#1 Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte 
#2 Innkommende saker 
#3 Snøbrøyting 
#4 Regnskap 2005 
#5 Saker til generalforsamlingen 20. april 
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#1 Gjennomgang av referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent  
Nye kommentarer og status på gamle aksjonspunkter: 
 
 VAV  

BG tar kontakt med VAV-etaten og ber om en skriftlig bekreftelse på hva som er deres ansvar og 
hva som er forskjellen på hovedrør og grenrør. IKKE UTFØRT 

  
Skilt 
Nye skilt settes opp på dugnad til våren. Det mangler en liste over avviket mellom faktisk behov 
og hva velforeningen har lagret. TS skaffer oversikt og henter skilt som måtte være lagret hos 
tidligere styremedlemmer. Oversikt og liste skal vedlegges møtereferatet. TS sender over per e-
post. IKKE UTFØRT 

 
Diverse gamle aksjonspunkt 
Behov for utbedring/vedlikehold av trappa mellom Brennastubben og Brennaveien og for ny trapp 
mellom Pasopsvingen og Pasoplia.  AES kontakter Askautrud for pristilbud. IKKE UTFØRT 
Ønske om at Askautrud begynner på trappa Brennastubben - Brennaveien så tidlig som mulig. 
”Pasoptrappa” må godkjennes på generalforsamlingen da denne antagelig vil koste  >30’. 
 
Skøytebane: Tommy Bruland har i flere år gjort en stor innsats for skøytebanen. THL undersøker 
hvem som gjør dette i år og hvilken rolle Oslo kommune har for brøyting osv. IKKE UTFØRT 
JFH anskaffer ny isskrape, da den gamle har brukket skaft. Nytt skaft kan ikke skaffes av IFAS. 
Pris ca. 1.100,- eks mva. 
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• Felling av tre i Brennagrenda. Søker har snakket med alle naboene som har godkjent felling. 
Felling godkjennes. THL sender svar. 

 
#2 Innkommende saker 
Styret har fått flere henvendelser angående tomgangskjøring. 
 
”Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)” paragraf 16 regulerer tomgangskjøring:  
 

§ 16. Forstyrrende kjøring og unødig støy m.m.  
1.  I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. 

Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn 
som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass. 

 
Styret vil informere om dette i fbm. med neste infoskriv. Ansvar THL. 
 
#3 Snøbrøyting 
Det ble diskutert behov for å kjøre vekk snø, men styret konkluderte at sannsynlighet for at snøværet vil 
fortsette er liten, uten at det kommer mildvær i mellomtiden. 
 
#4 Regnskap 2005 
AES gikk gjennom regnskapet for 2005. Styret har holdt budsjettet. Det kan påpekes at styret ikke har 
klart å bruke de ekstra bevilgede midlene som styret fikk til forskjønnelse.  
 
Budsjettet følger regnskapsåret og avsluttes normalt den siste dagen i året. Nytt budsjett blir ikke godkjent 
før generalforsamlingen (20. april) noe som betyr at styret er uten budsjett i fire måneder. Dette ble 
diskutert, og det kom bl.a. fram forslag om å flytte generalforsamlingen til februar. Styret konkluderte 
med at deres forståelse er at de kan fortsette aktivitetene som om budsjettet gjelder fram til ny 
generalforsamling.  
 
#5 Saker til generalforsamlingen 20. april 
Komplett saksliste må sendes ut senest 3 uker i forkant. Forslag til saker og aksjoner: 
 

• Årsberetning: THL lager utkast til årsberetning til neste møte.  
• Regnskap og budsjett: AES oppdaterer og ferdigstiller til neste møte. 
• Lekeplasser: Alle lekeplassansvarlige lager budsjettforslag basert på pristilbud på planlagt 

arbeid. 
• Forskjønnelse: TS lager budsjettforslag for arbeid innerst i Pasopsvingen basert på resultat av 

lokalt planmøte og befaring av anleggsgartner som THL kontakter. 
JFH lager budsjettforslag for arbeider nederst i Pasoplia/Langretta 

• Nye parkeringsplasser: JFH skaffer budsjettpriser hos Østlandske Asfalt på opparbeidelse av P-
plasser. Det ble diskutert hvordan prosessen for beslutning av P-plasser skal legges opp på 
generalforsamlingen uten at det kom til enighet. 

• Fartsdumper: Beslutingsprosess for å anlegge fartsdumper, ref saken i Brennagrenda. 
Ansvarlig THL 
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• Fartsgrense: TE sjekker opp med kommunen om hva som gjelder for 30-sone; gjelder dette også 
småveiene, eller kan vi sette opp egne svarte skilt? 

• Grønmoaksjonen – THL kontakter OTTO 
• Nyvalg: De som er på valg: Tom, Arne Egil + varamedlemmer  Bertil og Rehmat. Valgkomite 

(Håkon H. og Hans Martin, Tor Sletten (flyttet). THL tar kontakt med Håkon H. 
 

#6 Eventuelt 
• THL legger til rette for at det skal bli mulig å melde seg inn i velforeningen og melde om eierskifte 

via WEB- sidene. Når dette er gjort skrives brev til eiendomsmeglere der det opplyses om 
muligheten. 

• AES sjekker opp når leiekontraktene går ut for de forskjellige boligene på Felt-F. 
 
 
#7 Neste møte:   
Torsdag 16.03.2006 – Rehmat Khan. THL skaffer bekreftelse. 


