
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

19.06.2013 
 

 
Referent  

Tor Helge Lyngstøl 
   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
19/6 2013 19:00-21:45 
Hos Edda 

 3 etter 
generalforsamling 2013 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Lars Danielsen (LD) - delvis 
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
Nina Haldorsen (NH) 
Christine Fjeldstad Nuland (CFN) 
 
Ikke til stede:  
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte (referat vedlagt) 

Referat godkjent med noen justeringer. 
 

2. Oppfølging av saker fra forrige møte 
Ingen spesielle saker. 

 
3. Snegleaksjon 2013: 

Aksjonen gjennomføres 21.8. 
Det tas inn i infoskriv at det er ønskelig med frivillige ressurspersoner 
til å bidra med distribusjon og forklaring. 
Styret + de som melder seg møtes ved boden kl. 18:00 
 
Christine hadde laget utkast til tekst til infoskriv og på bøtter. 
 
Det lages nytt infoskriv i august med påminnelse om aksjonen. 

 
4. Parkeringsordningen 

 
Diskusjon resultater/behov for justeringer. Etter at nye skilt er montert er det foretatt 6 borttauinger av 
utenlandske biler. En av disse ble refundert pga. et manglende skilt. I perioden 15/5-18/6 er det ilagt 24 gebyrer 
(inkl. de 5 over), hvorav 2 er frafalt etter klagebehandling. 
Det var enighet om at resultatene er svært bra. 
Parkeringsselskapet bes om å behandle privatbiler med grønne skilter, der bilen ikke har noen form for 
firmalogo og er registrert på privatperson, på linje med andre privatbiler. 
 
Vi ser nå at flere store og små biler parkeres langs Brennaveien. 
 
Det tas kontakt med Trafikketaten mhp. å få bedre oppfølging av farlig parkering i Brennaveien. 
Etaten anmodes om å vurdere om det kan innføres parkeringsforbud langs deler av Brennaveien. 
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5. Støttemedlemskap i Brenna velforening 
Arne Egils forslag legges fram for generalforsamlingen. 
 

6. Informasjonsskriv før sommerferien. 
 
Innhold: 
Snegleaksjonen. Anmodning om å bidra. 
Hva som er felt av trær (fra Arne Egil) 
Litt om parkeringsordningen. Hvordan søke dispensasjon? 
Aktiviteter knyttet til Sportsplassen (tekst fra Arne Egil) 
Litt fra lekeplasskomiteen. 
Overskridelse på brøyteutgifter. 
Oppsummering av Rusken 
Asfaltering av Brennaveien (sannsynligvis i midten av august). 
Festival på Brenna høst 2014. Anmodning til folk om å melde seg til arrangementskomiteen. 
 

7. "Festival" på Brenna? (Ref. epost fra Tor Helge 1/6). 
Det tas sikte på et arrangement høsten 2014 (august). 
Nina leder arrangementskomiteen. 
 
Aktuelle punkter (hentet fra THLs epost): 
- Selvfølgelig forskjellig mat fra ulike kulturer 
- En litt kjent innleid artist, så lokal som mulig 
- Ulike musikkinnslag 
- Ulike greier for barn (Christine har sikkert ideer) 
- Mulighet for å bytte bøker (ta med gamle) 
- Kunstutstilling 
- Hundeutstilling 
- (Resultatet av) tegnekonkurranse for barn. Lage kalender av de 12 beste 
- Hobbyer og kunst 
- Danseinnslag 
- Kurs i landhockey med kamp 
- Noe om hager (det er for mange uflidde hager på Brenna) 
- Informasjonsstand fra styret 
- Fotoutstilling - bilder fra Brenna - få fram det fine (og kanskje noen bilder av noe som skjemmer) 
- Fest ut i de små timer 
- Flaggparade (hvor mange nasjonaliteter bor det på Brenna?) 
- Festivalavis på forhånd 
 
Bertil sjekker muligheten av å kunne tilby «gratis» bad med instruktør på Lambertseter. 
 
Det søkes om midler fra bydelen. 
 

8. Saker som har kommet inn via web/epost 
 
Parkeringssak knyttet til bil med grønne skilter håndtert under sak 4. 
 
Taxibesøkende får be om dispensasjon fra A1 Security. 
Dette problemet drøftes med A1Security. 
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9. Eventuelt 
 
Henvendelse knyttet til Pasopveien 5 og 7 
Det tas kontakt med huseier der han vises bilder av tilstanden og forklares problemet med «ville fester» og bråk. 
Han inviteres til et styremøte «på nøytral grunn» etter sommerferien. 
Leie møterom i Frivillighetssentralen? 
Møtet tas i august. 
Om mulig sendes et kort brev med forklaring av problemet (med bilder) før sommerferien. 
 
Asfaltering 
Følgende asfalteres: 
- Brennastubben, fra gjesteparkeringen ved nr. 8 og ut til Brennaveien 
- Langretta fra øverste fartshump opp til Brennaveien 
- Pasopsvingen – reparasjon av hull 
- Pasoplia – indre del av veien + noen hull nederst 
- Trekant ved bussholdeplass i enden av Brennaveien 
- noen hull «her og der» 
 
Reparasjon av autovern i Pasoplia 
Vi har fått dekket våre utgifter fra Trafikkforsikringsforeningen 
Vi har betalt tilbake midlene til vedkommende som dekket en andel (ikke sjåføren) 
 
Mulig dekking av vintervedlikehold fra kommunen 
Ordningen gjelder kun private veier der det er gjennomkjøring, dvs. at våre veier ikke er aktuelle. 
 
Sportsplassen 
Bymiljøetaten skal i første omgang koste plassen og bytte grusen på grusbanen. 
I tillegg kappes en del trær. 
Etaten dekker også maling til oppmerking. 
Videre kommer nye fotballmål og basketballmål. 
 
Veien fra enden av Brennagrenda (ved nr. 27) og ned i skogen 
Velforeningen bekoster et rekkverk til å holde seg i. 
Pris ca. 7.000,- 
 
Lysmast nr. 3 på sportsplassen 
Mast settes opp. Det er satt av budsjett til dette. 
 
Momsrefusjon 
Vi søker om momsrefusjon. Søknadsgrunnlag kr. 130.000,-. Frist 1/7. 
 
 
Neste møte:  Tirsdag 20. august hos Nina 
   Tid: Kl. 19-21 


