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Lekeplasskomitéen ved Christine Nuland og Rikke Danielsen til stede under behandling av pkt 1. 

 

1. Høstmarked 22. august. 

Dagen er bestemt, lekeplasskomitéen har arbeidet med programskisse og fremkom med mange 

gode ideer (se eget oppsett av lekeplasskomiteen). Vi er enige om følgende fremdrift: 

Mandag 15. juni kl. 20 møtes alle som har anledning av styrets medlemmer til en felles 

distribusjon av invitasjon til arrangementet.  

 

Tirsdag 16. juni kl 19 blir det styremøte hos Arne Egil i Brennagrenda 33 

Torsdag 13. august kl 19 blir det styremøte hos Don i Brattlistubben 3 

 

Programskissen ser ut til å ha en kostnadsramme på ca kr 45 000 kroner per akkurat nå, vi må 

begrense kostnadene slik at det går innenfor totalbeløpet for budsjett (kr 25 000) og tilskudd fra 

Søndre Nordstrand Bydel (innstilt på kr. 10 000, fortsatt ikke bekreftet), dvs. totalt kr. 35 000. 

Alternativet kan være å bidra til kostnadene med en form for betaling av egenandel eller salg av 

noe, men vi kom ikke i mål med noe konkret rundt slike tiltak. 

 

Arne Egil vil imidlertid lage alternative kalkyler og distribuere i neste uke. Vedlagte foreløpige 

skisse er meget grovt satt opp, både med hensyn til innhold og kostnad. 

 

Rupinder og Arne Egil tiltrer planleggingsgruppen. 

 

2. Referat fra styremøte 13.4.15 ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Rusken 22. og 23. april 2015 

Rusken i år gikk stort sett greit, men det er et tydelig behov for å bestemme hva som skal legges i 

containere samt å formidle denne informasjonen til alle berørte. Det kan også være behov for å 

definere ulike oppgaver enda bedre. 

http://www.brennavel.no/
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Forslag om å gebyrlegge de som ikke deltar på Rusken vurderes tatt opp på neste 

generalforsamling. 

 

4. Snegleaksjon våren 2015 - gjennomgang og oppsummering 

Det var vanskelig å finne nok snegler, så situasjonen ser nå ut til å være bedre enn tidligere. Det 

møtte opp 65 personer for utlevering av Nemaslug. Våre nabovel hadde også snegleaksjon denne 

dagen, og det er positivt med slik samordning. 

Vi fakturerer de andre velene etter et oppsett som Bertil lager til Arne Egil. Bertil opplyser at det 

blir ny snegleaksjon i september. Da bør vi lage oppslag med påminnelse om snegleaksjon slik vi 

gjør for Rusken. 

 

5. Økonomistatus 

Arne Egil gikk veldig kort gjennom status per 15.mai. Det var intet spesielt å kommentere. Det 

som imidlertid er all grunn til å merke seg er at en tilbakemelding fra Lotteritilsynet mottatt samme 

dag som styremøtet sier at vi ikke lenger kan søke mva-refusjon på kostnader knyttet til våre 

private veier. Dette betyr sannsynligvis en revurdering av inntektene for 2015. 

Arne Egil lager en kalkyle og gir tilbakemelding til styrets medlemmer. 

 

6. Avtale om vintervedlikehold. Vi har mottatt oppsigelse fra Fossum på vintervedlikehold, og vi 

må skaffe oss en ny operatør.  

 Arne Egil spør Fossum om han kan oppgi hvilke vel han har hatt slik avtale med slik at vi 

kan få større tyngde i våre anbudsinvitasjoner 

 Vi må utarbeide en oversikt over hva vintervedlikeholdet omfatter 

 Vi ber om anbud fra 3 ulike tilbydere hvorav en er Skandinavisk Utemiljø Oslo AS. Don 

finner frem til 2 andre aktuelle tilbydere. 

 

7. Oppfølging av planene for bruksendring for låven på Brattli Gård, Brennaveien 122. 

Rammetillatelse for bruksendring er gitt av PBE, og det er ikke lett å se hva mer vi kan gjøre med 

denne saken. En mulighet kan være en samtale med initiativtager for å gjøre rede for fellesskapets 

synspunkter på utviklingen med eiendommen Brennaveien 122. 

 

Det er nytt prosjektmøte i saken onsdag 3.6 der blant andre Tor Helge og Lars er med. 

 

8. Parkering i Brennaveien 

Vi kommer ingen vei med dette, ansvarlig instans har gitt klart uttrykk for at det ikke finnes 

hjemmel til å ilegge bøter for parkering i Brennaveien. 

Arne Egil skriver en e-post til områdeansvarlig Tom Ausen i Samferdselsetaten om at de store 

bilene som står parkert langs Brennaveien ved Brattli gård ødelegger asfalt og grøft. Vi forslår 

enten grus eller autovern som stenger for slik parkering. 
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9. Asfaltering 2015 

Arne Egil har laget et forslag til hva som bør asfalteres i år, men dette vil antagelig bety at vi må ta 

oppimot 50 000 av asfaltfondet. 

Det ble bestemt at vi skal holde oss til det budsjetterte beløp på kr 150 000 fordi inntektene 

sannsynligvis blir lavere enn budsjettert pga begrenset mva-refusjon. 

Arne Egil lager nytt overslag og sender alle styremedlemmer. Viktig at alle beboere får melding 

om når asfaltering skal foregå slik at det kan bestilles eventuell privat asfaltering samtidig. 

 

10. Henvendelse om rydding ved Brennastubben 21. 

Beboer ønsker å rydde opp i buskvekstene mot fellesarealet, dvs. vei og trapp. Don har når 

referatet skrives vært på befaring og han anbefaler opprydding. 

Arne Egil tar kontakt med beboer for å avtale praktisk håndtering. 

 

11. Søknad om bruk av lekeplassen i Brennagrenda 

Anne Strand i Gamle Brennavei 2 ønsker å kunne benytte gressplenen på lekeplassen i 

Brennagrenda til trening av hund. Styret ser ingen problemer med det så lenge det ikke skal bygges 

noe og eventuelle etterlatenskaper ryddes opp hver gang. 

Tor Helge svarer positivt. 

 

12. Helikopterbase på Grønmo 

Er antagelig ikke aktuelt 

 

13. Generell forsøpling på Brenna. 

Dette punktet ble utsatt til neste styremøte. 

 

14. Arbeidsfordeling i styret for inneværende periode 

Punktet ble diskutert med bakgrunn i innspill fra Tor Helge. 

Det var enighet om at bare faste styremedlemmer har faste oppgaver, mens varamedlemmer får 

tildelt ad hoc oppgaver på styremøtene. 

 

15. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

De neste styremøtene avholdes: 

 

 Tirsdag 16. juni kl. 19 hos Arne Egil i Brennagrenda 33 

 Torsdag 13. august kl. 19 hos Don i Bratlistubben 3 

 


