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Arne Egil Sagen (AES) 
Einard Nygaard (EN) 
 
Fravær: Tor Helge Lyngstøl (THL) 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 
1. Gjennomgang av referat fra siste møte. 
Ingen spesiell oppfølging utover saker som behandles i egne punkter. 
 
2. Oppfølgingssaker: 
2.1 Oppfølging av Klemetsrudanlegget 
Ikke noe nytt i denne saken. 
 
2.2. Opprusting av Brennaveien 
Morten Hermstad følger (fremdeles) opp overfor Samferdselsetaten. 
 
2.3. Velforeningens bruk av bod på låven ved Bratli gård 
Bratli gård er ikke et alternativ. 
Derimot kontakter Bertil eier av Brenna gård.  
Et annet alternativ er å sette opp en bod på lekeplassen ved Brenna gård. 
 
2.4 Utbedring av ”riggtomta”. 
Saken tas opp på nytt til våren. 
 
2.5. Asfaltering 
Vi har fått regning på 48 000 for ”lapping”. Dette passer bra mot budsjett som var på 50 000. Restarbeidet 
tas opp igjen til våren. 
 
2.6. Oppretting av skjeve stolper 
Tor Helge følger opp saken vis-à-vis Hafslund. Det spørres om pris. 
 
2.7. Fjernvarmeprisene 
Otto Milvang forespørres om han kan bidra: Otto har grundig redegjort for hvorfor han ikke vil engasjere 
seg mot dette. Tas opp igjen på neste møte. 
 
2.10. Opplyse om Brenna vel til eiendomsmeglere 
Einar følger opp overfor eiendomsmeglere med brev om velforeningen. Innhold i tråd med ovenstående. 
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2.11. Nytt infoskriv 
Viser til punkt 3. 
 
2.12. Et offentlig frivillighetsregister opprettes fra 1/1-09 
Arne Egil følger opp, men vi har ikke fått noe dokumentasjon ennå. Arne Egil tar kontakt ut i januar. 
 
3. Nytt infoskriv 
Gjennomgått og ny tekst foreslått: 
 
Viktigst er endring i punkt 2 under parkering:  
2.  Parkering i strid med gjeldende parkeringsbestemmelser medfører ileggelse av kontrollavgift kr 

800,- og eventuelt borttauing for eiers kostnad og risiko.  Det vises til skilting på området. 
 
Samt to andre, mindre endringer. Vedlagte infoskriv er med endringsmarkering. 
 
Dersom det er en praktisk måte å gjøre det på ønskes at parkeringsbestemmelsene legges ved infoskrivet. 
Dersom det er vanskelig eller dyrt avstår vi fra dette. 
 
Vi antar at skrivet er i trykken i løpet av et par dager, og at det kan distribueres i helga. Torbjørn kan hente 
som vanlig og deretter distribuerer vi på vanlig måte. 
 
4. Gjennomgang av halvårsregnskap 
Regnskapsrapport per oktober framlagt.  
Kommentar: Vi har brukt mindre enn budsjettert. 

• Vi forbruker ikke ”nok” penger, uten at vi av den grunn føler at vi har forsømt oss. 
• Vi går inn i nytt år med en million i banken!  

 
Restanseliste gjennomgått. Etter to purringer ringes debitorene – deretter går det til rettslig inkasso. 
 
Kommentar: Lekeplassen i Passopsvingen er kandidat for noen midler – den er ikke bra! Bente tar kontakt 
med ”energisk kar” som nettopp har flyttet inn i Pasopsvingen.  
 
5. Eventuelt 
5.1 Radongass 
Morten informerte om at han har tre sorte bokser stående i huset nå. Betalte 495 for tre bokser. Flere er 
også interessert. Vi avventer resultat, og vurderer eventuelt informasjon ved negative resultater.  
 
5.2 Gangveien mellom Dalsroa og gangbroa.  
Det mørke partiet er både farlig, bløtt og mørkt.  
Gangbrua er glatt og livsfarlig. 
Vi antar at ”ingen” eier dette området. Til våren må vi vurdere å gjøre noe med området, men da i 
samarbeid med velforeningen på området. Morten sjekker med bekjente på området (Dalsroa vel?). 
 
6. Neste møte 
Neste møte avholdes onsdag 28. januar kl. 18:00 på Egons på Sæther. Bente bestiller bord.  


