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Generalforsamling torsdag 13. mars 2014  

Generalforsamlingen avholdes i lille auditorium, Lofsrud skole kl. 19:00. Sett gjerne av 
datoen i kalenderen. 
 
Forslag som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende innen utgangen av januar 
måned. 
 
Send helst forslag via epost til:  leder@brennavel.no 
 
Innkalling til generalforsamlingen med dagsorden sendes medlemmene senest 3 uker før 
møtet finner sted. 

Brenna 25 år - feiring lørdag 23. august 2014  

I 2014 er det (ca.) 25 år siden de fleste av husene på Brenna ble bygget. 
Det fortjener en feiring! 
Styret planlegger en flott fest med aktiviteter for enhver smak, mat fra mange ulike kulturer 
og underholdning med sang og musikk. Foreløpig har planleggingen kommet kort, så det er 
rom for alle gode forslag. Ta kontakt via epost (leder@brennavel.no) om du vil bidra. 
Velforeningen har lagt inn bestilling på festtelt med lys og varme, mat/bar og scene for 
levende musikk.  
Tidligere på dagen håper vi å kunne arrangere aktiviteter som er morsomme for både barn og 
voksne. Mer informasjon kommer etter hvert, men sett av datoen i kalenderen nå. 
Etter som dette koster penger vil saken tas opp på generalforsamlingen for endelig 
godkjenning. 

Skøyter 1: Prosjekt ”Skøyteglede” 

Brenna vel har mottatt kr 20 000 fra Skøyteforbundet i bidrag til aktiviteter på skøytebanen. 
Disse pengene skal vi blant annet bruke til å kjøpe inn skøytestøtter for de som ikke er helt stø 
på skøytene enda, minibandysett for de minste samt noen skøyter og hjelmer til utlån for de 
som ikke har det tilgjengelig. 
 
Vår plan for kommende vinter er at vi skal være tilgjengelige på skøytebanen hver tirsdag 
kveld mellom kl 18 og 20. Da vil det være en voksen til stede hele tiden for å kunne hjelpe til 
der det er behov samt låne ut utstyr til de som er interessert i det. Selvsagt er alle velkommen, 
enten man er barn, ungdom eller voksen. Det er det moro med skøyter for alle. Det vil stort 
sett bli mest lek, så for den som vil spille bandy ”på ordentlig” er det bedre å velge en annen 
dag. 
 
Vi håper å se mange på skøytebanen når det omsider blir kaldt nok til å få skikkelig is. Vi 
minner om at det er lys tilgjengelige på banen hver ettermiddag og at lysbryter som gir 2 
timers lys finnes på høyre side av sikringskassen nede ved banen.   
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Dersom du kan tenke deg å være ”skøyte-vakt” en kveld til vinteren så send en melding til vår 
hjemmeside www.brennavel.no 

Skøyter 2: Ny vanningsslange for skøytebanen 

I hele høst har vi hatt problemer med å få varmekabelen som skal sørge for at vi kan vanne 
skøytebanen til å fungere stabilt. Det har vært et problem med en jordfeil som av og til gjør at 
det er helt umulig å få varmekabelen til å fungere, og nå tror vi ikke lenger det er mulig å få 
dette til. 
 
Derfor bytter vi nå ut hele ledningen og monterer en moderne selvregulerende vanningsslange 
med en varmekabel som ikke ligger inne i vannstrømmen. 
 
Med den oppgraderingen som allerede er gjort på sportsplassen er det helt nødvendig og riktig 
å sørge for at vi sikrer en stabil vanningsfunksjon gjennom skøytesesongen, og vi håper det 
blir til glede for mange her på Brenna! 

 

 
 

Ikke varm opp bilen ved å la den gå på tomgang! 

Det er dessverre alt for mange som starter bilen og lar den gå på tomgang i lang tid før 
kjøringen begynner. Det plager naboene våre og forurenser miljøet. Det er svært ubehagelig å 
bli vekket om morgenen av at eksos kommer inn på soverommet! 
 
Tomgangskjøring utover ett minutt er ikke tillatt på Brenna. Dette ble vedtatt på 
generalforsamlingen i 2006. 
 
Anskaff motorvarmer og la den sørge for oppvarmingen av bilen! 

Lite trivelig forsøpling rundt glassigloen i Brennaveien 

Styret har fått melding om hensetting av søppel ved glassigloen som står omtrent der 
Langretta tar av fra Brennaveien. En av de nærmeste beboerne skriver i en epost: 
 

Natt til i dag, 9/12-13, har noen hensatt flere fulle søppelsekker ved siden av 

containeren for glass i Brennaveien. 

 

Jeg ber velforeningen ta kontakt omgående til rette instans for å få fjernet søppelet. 

Dette må skje fort, før sekkene brøytes over/fryses fast og blir liggende til våren. 
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Samtidig bør det spres info, med tekst og illustrasjon, til samtlige husstander på 

Brenna om at det ikke er tillatt å hensette søppel ved siden av containeren for glass i 

Brennaveien og andre steder. 

 
Styret kontaktet Bymiljøetaten om saken, som raskt svarte følgende: 

Takk for deres henvendelse. 

Melding om forsøpling er sendt transportør for oppfølling. 

Returpunktets avfallsbeholder skal for øvrig tømmes/ryddes hver torsdag. 

 
Herved oppfordres alle til å bidra til at dette returpunktet ikke forsøples. Styret er kjent med at 
det finnes returpunkter som er avviklet pga. forsøplingsproblemer.  

App for melding av veilysfeil m.m. 

Det er stort sett alltid noen svarte eller blinkende veilys på Brenna. Feilene blir ikke rettet før 
noen melder dem inn, og de fleste av oss regner vel med at ”noen andre” melder feilene. Det 
er lurt å huske på at dette ikke er styrets ansvar alene, men at du som beboer kan gjøre noe 
med dette selv. Jo flere vi er som melder jo raskere blir det ordnet. 
 
Nå har det blitt mye letter å melde slike feil direkte til Bymiljøetaten. Last ned appen 
”BYMelding” og bruk den til å melde feil. 
 

 
 
 
Appen finnes til Iphone, Android og WindowsPhone 

Avtale om snøbrøyting og strøing 

Vi minner om betingelsene i brøyte- og strøavtalen med firma Per Kr. Fossum as for de 
private veiene: 
 
Området ryddes maskinelt etter snøfall på 5 cm. eller mer, ut til sidene eller til anviste plasser. 
Ved store snømengder vil snøen bli frest ut i terreng, slik at det til enhver tid er plass til neste 
snøfall. Slik snøbrøyting utføres til fast sesongpris. Strøing utføres etter behov og til en fast 
pris per gang og etter styrets anvisning. 
 
Entreprenøren tar ikke ansvar for skader som påføres langs veier og plasser, på gjerder, 
hekker, busker, stoppekraner, plakater o,l. som ikke er merket.  
 
Skade skal meldes til entreprenøren innen to døgn etter brøyting, hvorpå befaring mellom 
snøbrøyter og huseier skal finne sted.  
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Grus, stein eller annen søppel som følger med ut på eiendommene, blir ikke fjernet av 
entreprenøren. 

 

Problematisk høye kanter etter asfaltering av Brennaveien 

De fleste har sikkert registrert at det har kommet ny asfalt i Brennaveien. Dette er vi selvsagt 
svært fornøyd med, men noen steder har det blitt en svært høy asfaltkant. Om du skulle være 
uheldig å komme utenfor asfalten med et bilhjul er det enkelte steder såpass høyt at 
karosseriet tar nedi. Styret har tatt opp problemet med Bymiljøetaten, og dette har ført til at 
det nylig er lagt ut noe fresemasse lang kantene, men det er fremdeles ganske høye kanter. 
 
Det har vært minst ett tilfelle der de høye kantene har forårsaket trafikkuhell. Etter det styret 
har forstått endte en bil utenfor asfalten, fordi bussen la seg så langt til venstre at det ikke var 
plass til andre i veibanen. Bussen lå antakelig så langt ut av frykt for å skli av asfalten og ned 
i grøfta. 
 
Vær forsiktig så du ikke kjører ut. Hold lav fart og vær forberedt på alt. Styret ber om å bli 
informert dersom det registreres trafikkuhell pga. kantene (eller noe annet) i Brennaveien. 
 

 

 

 

 
 

Styret ønsker alle på Brenna en riktig god og fredfull jul 

 


