
 
 

Informasjonsskriv nr. 1 / 2010 

 

1. Generalforsamling i Brenna velforening torsdag 15. april kl 19:00 
Generalforsamling i Brenna velforening avholdes i auditoriet på Lofsrud skole torsdag 15. 
april 2010. Forslag som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende innen utgangen av 
februar måned. Send helst epost til leder@brennavel.no. Den som har forslag til nye 
styremedlemmer (evt. ønsker å bidra i styret selv) bes å kontakte et medlem av valgkomiteen 
(Sigrun Sundfær - leder, Einar Nygård og Tahir Salam). Bruk gjerne epost 
sigrun.sundfar@gmail.com. 
 
Alt underlag til generalforsamlingen sendes medlemmene senest 3 uker før møtet finner sted. 
  
Dagsorden for generalforsamlingen iht. vedtektene: 

1. Konstituering  
2. Årsmelding fra styret  
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller 

dekning tap.  
4. Innkomne forslag  
5. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsjett  
6. Valg  

a. Valg av styrets leder ved særskilt valg  
b. Valg av styremedlemmer  
c. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer  
d. Valg av revisorer (hvert år)  
e. Valg av medlemmer til valgkomité (hvert år) 

7. Avslutning 
 
På generalforsamlingen har hvert bruksnummer og/eller seksjonsnummer én stemme. Saker 
som er til avstemning krever simpelt flertall for beslutning. Behandling av enkeltsaker som 
overstiger 30 % av siste års innbetalte velkontingent, krever to tredjedels flertall. Ved 
stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

2. Benytt skøytebanen bak Bratli gård! 
Det stabile, kalde været i vinter er som laget for å gå på skøyter. Skøyte-
banen bak Bratlie gård har vel knapt vært bedre noen gang enn den er i år. 
Barn og voksne oppfordres til å ta skøytene fram. Ved tungt snøfall vil 
banen bli måket med maskin, mens mindre snøfall og daglig skyfling tas 
fortløpende på dugnad av brukerne. 

3. Snørydding og strøsand 
Fossum (som utfører brøytingen) melder at det noen steder på Brenna blir deponert snø fra 
huseiere på en slik måte at veiene blir svært trange eller at gjesteparkeringer forsvinner. 
 
Det er hver enkelt huseiers ansvar selv å sørge for at snø som fjernes fra egen tomt ikke blir til 
ulempe for andre. Mange er heldige og kan enkelt ordne dette på egen tomt. Andre har greie 
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dumpeplasser på fellesarealet eller tilgrensende områder. Enkelte steder krever det imidlertid 
en viss innsats å få vekk snøen på en ordentlig måte. 
 
Styret oppfordrer alle til å dumpe egen snø på egne steder i nærområdet og ikke velge 
lettvinte løsninger som fører til ulemper for andre. Unngå å legge snøen i de fra før trange 
veiene og på gjesteparkeringsplasser. Som tidligere år vil Fossum kunne flytte på eller fjerne 
”ryddige snøhauger” som etter hvert blir for store. 
 
En rekke steder på Brenna er det utplassert forholdsvis store kasser som inneholder 
forholdsvis fin grus som kan brukes av beboerne til å strø når det er glatt på de private veiene 
og Fossum ikke har rukket å komme med strøbilen sin. Alle kassene er fylt opp for vinteren. 
Meld fra om det skulle bli tomt for grus i kassene. 

4. Hundeskvetting 
Vi har fått positive tilbakemeldinger på distribusjon av oblat til å sette på søppelkassen, og 
håper at alle som ikke har noe imot at det legges hundeposer i egen søppelkasse tar seg tid til 
å feste oblaten på egen kasse. 
 
Vi har også fått tilbakemelding på at vi som er hundeeiere må gjøre det vi kan for å unngå at 
vår firbente venn tisser rett foran inngang og innkjørsler, det ser ikke pent ut med gule flekker 
over alt! Alle hundeiere oppmodes til å gjøre sitt beste til at skvetting foran andres inngang 
unngås. 

5. Parkering – søknad om dispensasjon 
Beboere med behov for å stå på gjesteparkering på grunn av familiearrangement eller 
lignende kan kontakte A1 Security (tlf. 95 700 600) for dispensasjon i inntil tre dager. 
Den som mener å ha behov for parkeringsdispensasjon utover tre dager må ha skriftlig avtale 
med styret. Send epost til leder@brennavel.no. 
 
Vær ikke redd for å søke dispensasjon! Greie saker innvilges alltid og det går raskt. 
 
NB: Mye snø på egen tomt gir ikke grunnlag for å søke dispensasjon! 

6. Meld fra om feil på veilyset 
Styret melder stadig veilysfeil til Hafslund, men samtidig er det svært sjelden at det er lys i 
alle lampene i området samtidig. Alle oppfordres derfor til selv å melde veilysfeil så snart en 
lampe har sluttet å virke. Send epost til veilys@hafslund.no 
 
Det er også mulig å melde veilysfeil på telefon 815 81 115. 
 
Iht. gjeldende avtale skal følgende kategorier feil rettes innen fire uker (28 kalenderdager): 

− enkeltstående mørk lampe eller inntil tre mørke lamper etter hverandre 
− avskjerming av lampe som blender  
− rydding rundt gjengrodde armaturer  
− lampe som blunker  

 
Det finnes en egen beredskapsvakt med kort utrykningstid for raskt å kunne utbedre skader på 
master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende. Henvendelser om farlige 
anlegg kan meldes til Hafslund Netts driftssentral på telefon 815 30 400 - 24 timer i døgnet. 


