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#0 Befaring i blindvei i Pasopveien 
Det var sendt ut innkalling til styret med oppfordring om å stille på befaring i forkant av møtet. 
Tom Isaksen i Pasopveien 20 hadde tatt konktakt for å finne en akseptabel løsning på bruken av 
vendehammeren til parkeringsplass. 
 
Bertil og Tor Helge stilte. Det ble avtalt at vendehammeren innerst i blindveien utenfor Pasopveien 18 
kunne benyttes til kortvarig parkering. Det var ikke behov for å ha den som snuplass for større biler da 
stikkveien er svært kort og det er mer hensiktsmessig å rygge ut. Vendehammeren er dessuten svært liten. 
Tom Isaksen opplyste at naboen i nr. 18, som var brannmann, ikke så problemer for brannvesenet ved en 
slik bruk av vendehammeren. 
 
#1 Forberedelse til Ruskenaksjonen 10/5 
THL hadde utarbeidet forslag til organisering av Rusken-aksjonen. 
 
Det er tatt kontakt med Jørund Sirnes i Billitkroken huseierforening. De har dugnad 10. og 12. mai. 
Torbjørn følger opp. Foreløpig ingen kontakt med Fjellund og Gamle Brennavei. 
 
THL hadde med utkast til liste der ansvar for rydding av grønne lunger på fellesarealet var tilordnet de 
husene som er nærmest området. 
 
Ansvar for ”stasjonene” der søppelsekker, hansker etc. skal være tilgjengelig er listet opp i forrige 
møtereferat. Eva Haus hadde kontaktet THL og hun var innstilt på å ta et ansvar for Pasopveien. 
 
THL hadde varslet Boligbygg om dugnaden mhp. at kommunen skulle følge opp overfor sine beboere. 
Epost sendt Tone Bøhler Stugaard i Boligbygg 2/5 (kopi til alle i styret). Kommunen var svært positiv og 
ville dekke kostnad for en container nederst i Pasoplia og en i Pasopsvingen. 
 
Tomm kontakter Bjørnebye angående bortkjøring. Stor henger settes ut i Brennagrenda et par dager før 
dugnaden. Tomm henter også leveringslapper på Brobekk, samt skaffer noen par hansker og søppelsekker.  
 
Bertil leier ryddesag for tynning av fellesarealet. Han tar en runde og rydder i forkant av dugnaden slik at 
kvister kan fjernes på dugnad. Det settes ut tre containere på 10 m3 hver (Pasopveien v. nr. 9, Brenna-
stubben på fellesarealet v. nr. 13 samt på gjesteparkeringsplassen i Smalåkeren). Torbjørn bestiller 
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containerne. Disse settes ut på formiddagen samme dag som dugnaden. Containerne blir stående kun kort 
tid for å hindre at for mye fylles på lasset. 
 
Tor Helge ferdigstiller innkallingsskriv der arbeidsoppgaver fordeles og sender dette til ILAS via epost. 
Skrivet deles ut til hver husstand sammen med en søppelsekk mandag ev. tirsdag. Bertil og Tomm tar 
ansvar for utdeling. 
 
Tomm setter opp et par plakater om Rusken. 
 
#2 Asfaltering 
Arne Egil avtaler befaring med Østlandske Asfalt snarest. Det er tidligere lovet at det skal opparbeides 
parkeringsplass i Gamle Brennavei, og det legges opp til at dette gjøres i forbindelse med asfalteringen.  
Det målsettes at asfalteringen skal være ferdig før sommerferien. 
 
Firmaet bes også om å gi et prisanslag på å reasfaltere alle de private veiene. 
 
#3 Skilting 
Bertil følger opp manglende skilting. 
 
#4 Annet 
THL er kontaktet flere ganger om at beplantningen i krysset ved Pasopveien 33/35 har vokst så mye at 
krysset nå er trafikkfarlig. 
 
THL og Bertil snakker med dem det gjelder mhp. å bedre situasjonen. 
 
#5 Neste møte 
Neste styremøte avholdes 7. juni kl. 19-21 hos Torbjørn i Smalåkeren 8. Store deler av møtet disponeres 
til befaring av området mhp. å fastsette hvilke trær som må felles. 


