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1. Gjennomgang av referat fra siste møte. 
Ingen spesiell oppfølging utover saker som behandles i egne punkter. 
 
2. Oppfølgingssaker: 
2.1. Opprusting av Brennaveien 
Vi ber om generell opprusting av rabatten med brostein/kantstein. Morten sender nå brevet.  
 
2.2. Fjernvarmeprisene 
Det vises til årsberetningen. Det gjenstår å ta kontakt med øvrige velforeninger. Bertil skaffer kontaktperson. 
 
2.3. Opplyse om Brenna vel til eiendomsmeglere og nye eiere 
Det vises til årsberetningen. Tor Helge følger opp slik at alle aktuelle meglere får samme beskjed. 
 
2.4. Mulig behov for bedre veilysavtale 
Det har vært mye mørkt på området i vinter. Hafslund holder seg til inngått avtale med frister for feilretting. Vi 
anser det som ille å måtte vente den garanterte tiden på 30 dager (enkeltpunkter), og Tor Helge vil derfor sende 
en forespørsel til Hafslund om det er en mulighet å få en bedre avtale (for eksempel retting innen fem 
virkedager), og hva dette eventuelt vil koste.  
 
2.5. Grønmo 
Otto Milvang har respondert på Grønmo-rapporten. Planen er å påvirke planarbeidet slik at aktiviteten 
reduseres til et minimum. Vi applauderer Ottos forslag.  
 
2.6 Oppfølging av Klemetsrudanlegget 
Det ble i dag sendt ut pressemelding om at biogassanlegget utgår. Det vises for øvrig til årsberetningen. 
 
2.7 Avtale med Arne Egil Sagen 
Avtalen ble signert på møtet.  
 
2.8 Vårt engasjement i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo 
Vi anser nytten som mindre enn hva et evt. engasjementet koster ressursinnsatsmessig. 
Det tas derfor ikke kontakt.  
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3. Underlag til generalforsamlingen 
I stedet for ”Avsetning Grønmokomiteen” skal det stå ”Avsetning til Lokalt Miljøarbeid” i budsjettett. 
 
Oversettelse:  
Vi velger å oversette alt, inkludert regnskapet. Det lages eget hefte på urdu. Dette legges i de postkassene vi 
antar det er nyttig sammen med den norske varianten, som alle får. Ved bestilling hos translatør i kveld kan vi 
forvente å få i retur tirsdag 31/3. Deretter sendes umiddelbart til trykkeriet.  
Den norske varianten sendes til trykking søndag kveld slik at vi får med balanse og revisors beretning. Arne 
Egil legger balanse etc. inn i én fil.  
 
Forslag-1: Bod og forskjønnelse av riggtomta.  
Det legges inn i styrets begrunnelse av 79.200 fra Hafslund legges inn i investeringen, slik at årskontingenten 
kun står for 120 800 og forslaget med dette krever simpelt flertall. 
 
Forslag-2: Justering av parkeringsreglene 
Vi er enige om teksten. Behov for ny skilting bes vurdert av parkeringsselskapet.  
 
Engasjementet av Arne Egil Sagen er det ikke nødvendig å ta opp i år, siden dette ble gjort i fjor. 
 
Innkallingen 
Årsmøtet er fra 19:00 til 21:00. Dagsordenen står i vedtektene. I tillegg litt informasjon om vedleggene.  
 
Budsjettet 
Budsjett for snøryddig økes med 30 000 til 140 000. Dette fordi vi har hatt mye snø og at vi nå har mottatt 
faktura for måking hittil i 2009 som er stor. Arne Egil sørger for dette. 
 
50 000 flyttes fra ”Beplanting og forskjønnelse” (postene Brennaveien og Etablering av P-plass) og overføres 
til Vedlikehold veier og trapper, slik at denne blir 75 000. 
 
4. Eventuelt 
4.1 Søppel og søppelbøtter 
Vi vil benytte anledningen i forbindelse med Rusken å gjøre oppmerksom på dette med søppel og bestilling av 
større søppelkasser der det er behov. 
 
4.2 Radonmåling 
Flere har nå fått tilbake radonmålinger. Alle målinger hittil viser beskjedne verdier, langt under grensene for 
”enkle tiltak”. Dette kan tas med ”som informasjon” dersom det blir plass i informasjonsdelen av skrivet. 
 
4.2 Søknad om nærmiljømidler 
Norges Velforbund utlyser midler for støtte til ”nærmiljøprosjekter”. Søknadsfrist 15/5. Vi lager søknad og 
retter denne mot riggtomta og lokalet som skal settes opp der. 
 
Bydel Søndre Nordstrand, barn og ungdom – Oslo Syd midler: Vi søker om midler til ballplassen. Frist 31/3.  
Bente lager et forslag som sendes på sirkulasjon søndag.  
 
5. Neste møte 
Styret møter en halv time før generalforsamlingen starter, dvs. kl. 18:30.  


