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Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Rehmat Khan (RK)  
Tomm Ekra (TE) 
Bertil Gilberg (BG) 
Tahir Salam (TS) 

Møtedeltakerne 
Jan F. Henriksen (JFH) (fravær) 
www.brennavel.no 

 
Saksliste: 
#1 Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte 
Møtereferatet forelå ikke. 
 
#2 Rev 
Styret har mottatt brev fra Eva Haus angående reveplage på Brenna. Styret ble oppfordret til å søke 
Friluftsetaten om fellingstillatelse mhp. å få bukt med de plagene dette innebærer. 
 
Vedtak: Friluftsetaten tilskrives mhp. å få råd mht. hva som bør gjøres med saken. 
 
# 3 Felling av trær ved Pasopveien 15 
Det er mottatt forespørsel om at velforeningen feller noen trær i skogholtet mellom Bratlistubben og 
Pasopveien (kommer fram mellom nr. 12 og 18). 
 
Vedtak: Velforeningen dekker utgiftene til trefellingen forutsatt at hver av huseierne som berøres 

betaler en egenandel oppad begrenset til kr. 2.000,-.  Egenandelen skal ikke overstige 
halvparten av kostnaden. 

 
#4 Allmøte/ekstraordinær generalforsamling 19.10 
Det har vært mange innbrudd på både Dal og Brenna. Styret har mottatt flere henvendelser om å diskutere 
tiltak. Det er mottatt forslag om å inngå avtale med vekterselskap for å patruljere området om natten. 
 
Vedtak:  Det innkalles til allmøte for å diskutere tiltak mot tyveri. Formelt sett er møtet en ekstraordinær 

generalforsamling for å muliggjøre vedtak om budsjettendring. Politi og sikkerhetsselskap vil bli 
invitert til møtet. Møtet søkes avholdt i samarbeid med velforeningen på Dal.  

 
Bertil kontakter politiet, Arne Egil tar ansvar for å få et sikkerhetsselskap til å stille. 
 
# 5 Gangvei fra Billitkroken 
Det har kommet ny henvendelse fra Billitkroken huseierforening om gangvei. Mottatt tegning er uklar. 
Arne Egil tar kontakt mhp. å klargjøre hvordan en løsning ev. kan realiseres. 
 
#6 Infoskriv 
Punktet om trefelling og allmøte tilpasses vedtak i dagens møte. Øvrig tekst OK. 
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#7 Skilting 
Bertil har vært i kontakt med firma Euroskilt angående lev. av 9 skilt og ett speil. 
Det målsettes at skiltene er satt opp innen 1 måned. 
Oppsetting av speil utsettes. 
Av budsjettmessige hensyn må kostnaden begrenses til kr. 35.000,-. 
 
Ansvar Bertil. 
 
#8 Parkeringsplass i Gamle Brennavei 
Parkeringsplassen asfalteres sammen med nødvendig annen asfaltering i 2007. 
 
#9 Arbeid som skal utføres 
 
Lekeplass Brennagrenda Sand i sandkasse mangler. Ansvar Bertil 
 
Pasopveien Lys i bakken ned mot Bratli gård. Det synes som om kommunen 

skal overta ansvaret for bakken. Arne Egil følger opp. 
Velforeningen har ikke midler til tiltak i 2006. 

 
Pasopsvingen Beplantning gjort. Tahir tar ansvar for løpende luking etc. 

Kommunen har sørget for to containere. Lekeapparatene monteres 
innen kort tid. Støtsand anskaffes og legges på plass under 
huskene. Tiltaket er et sikkerhetstiltak som må gjennomføres. 

 
Dreneringslokk nederst i Langretta Alternativ løsning med pukk velges. 
 
Avtale om veilyset THL følger opp. 
 
#10 Oppfølging av utleiesaken 
Det har vært møte mellom velforeningen, Boligbygg og bydelen 5. september. Kommunen kjøper 
Pasopsvingen 15 og 17. Leieavtalene for de øvrige husene sies opp. Kommunen vil slutte å bruke husene 
der leieavtalene sies opp så snart det er skaffet erstatningsboliger. 
 
Så langt synes det som om kommunen viser vilje til å følge bedre opp leieboere i utleieboligene. 
 
#11 Regnskap 
Arne Egil la fram regnskapsrapport. Midlene styret fikk til rådighet synes å bli benyttet. Det må utvises 
varsomhet med kostnadskrevende tiltak resten av året. 
 
#12 Bussholdeplasser 
Oslo Sporveier er tilskrevet ang. oppsetting av søppelbøtter ved holdeplassene. Sporveien har foreløpig 
ikke svart. 
 
#13 Neste møte 
Torsdag 19.10.2006 på Lofsrud skole (allmøtet). Deretter 23.11 kl. 19:00 hos Arne Egil. 


