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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
23.11.2010 19:00 til 21:30 
Hos Arne Egil Sagen 

#6 etter generalforsamling 
2010 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 
Tor Helge Lyngstøl (THL) (møteleder) 
Torbjørn Berntsen (TB) 
Bente Kibuuka (BK) 
Morten Hermstad (MH)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Bertil Gillberg (BG 
 
Ikke til stede: Saqib Rana (SR) 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 
Agenda: 

 
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte (vedlagt så dere finner det enkelt) 
2. Oppfølgingssaker 
3. Økonomi: Gjennomgang regnskap bod på riggtomt + Momsrefusjon - status  
4. Tilknytning til en paraplyorganisasjon?  
5. Møte med andre velforeninger i området. Bente/Morten redegjør. 
6. Oppfølging av saker tatt opp via web (se under) 
7. Informasjonsskriv - utkast vedlagt. 
8. Spørreundersøkelse om medvirkning i planprosesser 
9. Eventuelt 
10. Neste møte i Brenna velforening  

 
 
 
 
1. Gjennomgang av forrige referat. 
Godkjent (gjelder møtet 19/10). 
 
2. Oppfølgingssaker  
2.1 Asfaltering / Fartsdumper 
Ingen aktiviteter på dette området nå i vinter.  
 
2.2 Andre velforeninger i området  
Viser til eget agendapunkt. 
 
2.3 Støy fra lekeplassen i Langretta 
Fra forrige referat: Arne Egil bestiller et nytt skilt hvor slutten på ”åpningstiden” endres til fra 22:00 til 21:00.  
Utsettes til våren. Vi regner med at dette ikke gjelder vinterstid.  
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2.4 Mørke lamper / nedkjørt stolpe i Brennaveien 
Tor Helge har purret opp henvendelse mot Ruter hvor vi ber om redegjørelse for hendelsesforløpet. Vi har også 
purret på oppsettelse av ny stolpe. Følges opp. 
 
3 Økonomi / Regnskap 
Regnskap boden:  
Det ser ut som om boden blir noe dyrere enn budsjettert. Grunnforholdene var vanskelige, i tillegg til at vi har gjort 
mer enn det vi antok var mulig å få til i 2010 rundt boden. Vi får ikke likviditetsproblemer. Tas opp igjen på første 
møte i 2011når alle kostnader er kjent.  
 
Momsrefusjon: 
Vi ser at stadig flere søknader er behandlet, men det gis ikke tilbakemelding til noen før alle søknader er behandlet. 
Vi forventer utbetaling i desember. 
 
4 Tilknytning til en paraplyorganisasjon 
Arne Egil var på to dagers konferanse arrangert av ”Frivillighet Norge”. Lokaldemokrati, samarbeid med 
kommunen, frivillighet i seg selv, den nye plan- og bygningsloven, lekeplasser samt mye generelt om velarbeid sto 
på agendaen.  
 
Tidligere ”Norges velforbund” har gått konkurs. Det er nå to organisasjoner som begge er "paraplyorganisasjoner" 
for velforeninger i Norge: "Velforbundet", som er dannet av fire tidligere ansatte i Norges velforbund samt 
”Vellenes fellesorganisasjon” som er nyopprettet og som konstituerte seg sist lørdag. Arne Egil fikk et godt inntrykk 
av det siste. Etter at momsrefusjonen er avklart vil vi vurdere om og hvilket velforbund vi vil knytte oss til. 
 
5 Møte med andre velforeninger i området 
Bente hadde skrevet referat fra møtet. Det viktigste var å bli kjent med de øvrige velforeningene i området.  

- Bilittkroken huseierforening 
- Søndre dal vel 
- Dalsåsen vel 
- Brenna velforening 

 
På agendaen: 

- Stien fra gangbroa opp til Dalsroa – generell opparbeidelse og lyssetting – Søndre dal vel skriver utkast 
- Nettinggjerde ved bussplassen i svingen ved Bilittkroken - følges opp av Bilittkroken huseierforening 
- Støyskjerming – Bilittkroken skriver utkast til brev 
- Hastighet i Brennaveien – dette temaet ble mest diskutert. Samtlige velforeninger er svært bekymret for 

hastigheten. Bente har laget utkast til brev. Brevet sendes også til Bydelsutvalget.  
 
Det er avtalt mellom de fire foreningene å møtes to ganger i året – på våren og høsten. 
 
6 Saker tatt opp via velforeningens WEB 
 
6.1 Dispensasjon parkeringsbestemmelser vinterstid 
Gjelder kun på spesielt vanskelige dager. Innvilges. 
 
6.2 Gjesteparkeringsplasser i Pasopsvingen samt råkjøring i samme vei 
Det har kommet inn en kommentar om at gjesteparkeringsplasser i Pasopsvingen er blitt borte. Dette er korrekt, da 
det var foretatt en feil i den opprinnelige oppmålingen som gjorde at vi (vellet) etablerte gjesteparkeringsplasser på 
privat grunn (nr. 8 og 10). Dette er nå rettet opp. På den annen side er det en plass som nå ikke er merket (innerst i 
veien).   
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Tiltak: Vi går en runde og tegner inn på kart hvor plassene er. Dette informeres om. 
 
Råkjøring i Pasopsvingen 
Også styremedlemmer har registrert villmannskjøring her. 
To humper er etablert. Vi kan ikke se at vi kan gjøre noe mer, og anbefaler at beboerne snakker sammen.  
 
6.3 Søknad om fornyet dispensasjon i Pasopsvingen 
Vi kan ikke se at det har fremkommet nye argumenter i saken. 
Siden forrige dispensasjon ble gitt under forutsetning om at tiltak skulle vært gjennomført i løpet av sommeren, 
innvilges ikke dispensasjonen.  
 
6.4 Påkjørt gatelys i Pasopveien 
En varebil har kjørt på gatelys og skilt (skiltet står på gatelysstolpen) i Pasopsvingen.  Arne Egil har vært på 
befaring og har sendt bilde av istykkerkjørt stolpe til postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det er åpent lokk og 
åpent inn til spenning. 
 
Velforeningen flytter skiltet til våren. 
 
6.5 Råkjøring i Brattlistubben 
Vi har tatt dette inn i informasjonsskrivet.  
 
6.6 Papirtømming/frekvens 
Svaret er at papirdunken normalt tømmes hver fjerde uke.  
 
7. Informasjonsskriv 
Tor Helge hadde sendt ut utkast i forkant av møtet. 
I tillegg legges til en kort tekst om begrensninger ved bygging av ”småbygg” hvor utnyttelsesgraden på tomta kan 
være en begrensning. 
 
Bertil tar kontakt med vaktselskapet for å høre om vi nå er berettiget til mer rabatt (gjelder områdevaktholdet, ikke 
prisen til den enkelte villaeier).  
 
8.  Purring på spørreundersøkelse om medvirkning i planprosesser 
Tor Helge sender henvendelsen til Bertil som svarer. 
 
9.  Eventuelt 
Tas opp neste gang: Eventuelt tilbud om assosiert medlemskap i velforeningen for de som ikke har obligatorisk 
medlemskap. Spørsmålet krever vedtektsendring og må derfor opp på generalforsamlingen. 
 
 
9. Neste møte 
Styremøte: Torsdag 6. januar kl 19:00 hos Morten. 
 
Styremiddag: Fredag 21. januar kl 19:00 hos Bente 


