
 
 

Informasjonsskriv nr. 2 /2015 

 

 

Julegrantenning på Brenna 
 

Søndag 29.11. Kl.15.00 

Møt opp på sportsplassen 

Enkel servering 

Vi går rundt juletreet som står i Brattlistubben 

Velkommen! 

 

Kanskje kommer nissen…. 

 
 

 

     

 Viktigste informasjonskanal er nå brennavel.no 
 

 Medlemmene av Brenna velforening må fra nå av selv søke informasjon 
 fra styret på websidene. Det vil fortsatt komme informasjonsskriv en 
 gang i blant, men informasjon via  websidene vil være førstevalg. 
 Websidene er tilrettelagt for PC, nettbrett og smartmobil.  
  

 Videre skal styret kontaktes via kontaktskjemaet på web eller epost 
 leder@brennavel.no 
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Ny snøbrøyteavtale på Brenna 
Brenna velforening har i samarbeid med flere andre velforeninger i området arrangert en 

konkurranse mellom flere alternative leverandører om å levere vintervedlikeholdstjenester. 

Det er nå inngått avtale med firma Skandinavisk Utemiljø Oslo AS (SUMO) om vintervedlikehold.  

 

I grove trekk gjelder følgende: 

 Brøyting iverksettes snarest mulig etter at nivågrensen på 5 cm snø er passert. 

 Ved snøfall om natta skal det prioriteres å åpne veier til kl. 06.00 om morgenen. Dette så 

langt det er praktisk mulig når det gjelder tidspunkt for snøfallet. 

 Det brøytes maskinelt med skjær. 

 Snø legges i utgangspunktet ut til sidene, men det forsøkes å ikke legge mer snø enn 

nødvendig mot innkjøringer, foran postkassestativer o.l., og samle den på anviste plasser i 

størst mulig grad. 

 En del snø kan lagres innenfor området som skal brøytes (på fellesareal). 

 Strøing skal utføres uoppfordret ved egen vurdering av glatte forhold eller ved henvendelse. 

 Veiene skal ikke saltes. 

Hele avtalen kan lastes ned fra brennavel.no. 

 

NB:  Det skal ikke plasseres noe nærmere veiens asfaltkant enn 75 cm. Dette gjelder 

også søppelkasser og ikke minst biler. Det må være tilstrekkelig plass til 

brøytekant, og hindringer langs veien må ikke gjøre det vanskelig å brøyte hele 

veien. Eventuelle skader på biler som stikker ut i veien erstattes ikke. 

 

Trenger du ved? 
Det er kappet en del busker og trær forskjellige steder på Brenna. Noen steder ligger det ved som 

kan hentes gratis. Som oftest er det satt opp et lite skilt som opplyser at det bare er å forsyne seg fra 

disse små stablene. Det er fint om vedhaugene ”forsvinner av seg selv”. 

 

Posten ønsker å innføre felles leveringspunkter for post på Brenna 

Posten har i vår/høst henvendt seg til samtlige huseiere angående innføring av postkassestativer på 

Brenna. Styret har mottatt flere henvendelser fra medlemmer om dette. 

 

Plassering av postkassen en sak mellom den enkelte huseier og Posten, men eventuell plassering av 

stativer på fellesarealet fordrer involvering fra velforeningen som forvalter av dette. 

 

Styret har vært i kontakt med Posten for å få oversikt over foreslåtte leveringspunkter. Det er 

innvilget utsettelse i saken til andre kvartal 2016. 

 

Generalforsamling 2016 fastsatt til onsdag 16. mars 

Generalforsamlingen holdes på Lofsrud skole, lille auditorium. Vi minner om at forslag som ønskes 

behandlet må være styret skriftlig i hende innen utgangen av januar måned. Forslag kan sendes til 

leder@brennavel.no. Sakspapirer sendes ut senest tre uker før møtet. 
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Støy fra Klemetsrudanlegget 

Det har vært mye støy fra anlegget i høst. EGE arbeider med saken, og velforeningen holdes 

løpende informert om fremdriften i arbeidet med å få støyen redusert. 

Styret har registrert at støyproblemene nå synes å komme under kontroll, men EGE vil uansett svært 

gjerne få beskjed når det oppleves støy. Innspill som beskriver støyplagene er verdifulle for å finne 

frem til støykilden. 

Det er lenke til klageskjema på brennavel.no. 

Alle klager som sendes via denne lenken registreres i EGEs avvikssystem, og blir dermed en del av 

rapporteringen til tilsynsmyndighetene. 

 

Smånytt fra styret 

"Pølseboden" forlenget med oppbevaringsrom. 

Velforeningen har en liten bod på sportplassen bak Bratlie gård. Den har vært nyttig som 

pølsebod under arrangementer. Nå har boden fått et påbygg i bakkant for bl.a. oppbevaring 

av skøyter som lånes ut. 

Kontakt Lars Danielsen i Pasopveien 20 for lån av skøyter. Lars har telefon 911 82 693. 

Taubanen på lekeplassen i Pasopveien reparert 

Taubanen har vært "sliten" en stund". Nå har den fått ny vaier, nye fester, ny brems og nytt 

sete. Det er godt å ha den i orden igjen. Banen er nå trygg å bruke, og den bør passere alle 

eventuelle kontroller. Det vil bli gjort ytterligere etterjusteringer til våren. 

Bratlie gård. Velforeningen følger opp klage overfor Fylkesmannen 

Kommunen mottok et stort antall klager på byggesaken på Bratlie gård. Kommunen avviste 

alle klagene, og saken ble sendt til Fylkesmannen som ankeinstans. Brenna velforening har 

fulgt opp tidligere klager. Brevet til Fylkesmannen kan leses på brennavel.no 

Strøkassene er nå utstyrt med en liten spade som er til å spre grus 

Spadene må ikke fjernes fra kassene 

Hvordan kontakte styret? 

Styret kontaktes på epostadresse leder@brennavel.no. Henvendelse til denne adressen fordeles til alle styre- 

og varamedlemmer. Det kan også sendes melding via websidenes kontaktmulighet (brennavel.no). 

Brenna velforening. Tillitsvalgte 2015–2016 

Funksjon Navn Adresse Mobil Epost 

Leder: Tor Helge Lyngstøl Langretta 10 95 90 81 79 leder@brennavel.no 

Styremedlem Arne Egil Sagen* Brennagrenda 33 95 73 43 44 arnesage@online.no 

Styremedlem Lars Danielsen* Pasopveien 22 91 18 26 93 larsdani@online.no 

Styremedlem Bertil Gillberg* Brennagrenda 39 47 25 50 50 gillberg@online.no 

Styremedlem Edda Hvenekilde Pasopveien 40 91 83 82 54 ehvenek@gmail.com 

Varamedlem Rupinder Bains Brattlistubben 2   

Varamedlem Don MacDonald Brattlistubben 3   

*Kontaktperson for lån av tilhenger
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Utstyr som kan lånes av medlemmer 

Vi minner om at Brenna velforening eier en del utstyr som medlemmer kan låne kostnadsfritt. Listen under 

viser hva som er tilgjengelig nå. Generelt er maskinene velforeningen eier litt kraftigere enn hva de fleste 

kjøper til privat bruk. Det anskaffes nytt utstyr en gang i blant. Oppdatert liste finnes på brennavel.no. 

 

  
Antall 

Kantklipper, bensindrevet 
 

2 stk 

Ryddesag, bensindrevet med ulike kutteredskaper og bæresele 
 

1 stk 

Kompostkvern /fliskutter, bensindrevet som er noe kraftigere enn elektrisk 
 

1 stk 

4-hjuls bensindrevet gressklipper 
 

3 stk 

Manuell grensag med inntil 4 meter langt teleskopskaft 
 

1 stk 

Merkemaskin som brukes til oppmerking av P-plasser, grenser etc 
 

1 stk 

Varehenger til bil 
 

2 stk 

Stor snøskuffe, 70 cm bred 
 

1 stk 

Stor og kraftig bensindrevet hekksaks 
 

1 stk 

Liten jordfreser 
 

1 stk 

Stor og kraftig trillebår 
 

1 stk 

Sekketralle med vedfanger 
 

1 stk 

Kraftig drill med diverse utstyr 
 

1 stk 

Jekketalje 
 

1 stk 

Elektrisk kapp- og gjærsag 
 

1 stk 

Sirkelsag montert på bord 
 

1 stk 

Stor og kraftig elektrisk bormaskin for større hull 
 

1 stk 

Diverse redskap som koster, river, spader, hakker, slegge etc. 
   

Noe av utstyret krever en kort innføring i bruken, for eksempel kompostkvern og multiklippemaskin. Utover 

dette gjelder generelle regler om hørselvern, godt fottøy og vanlige sikkerhetshensyn. 

 

Lån av henger 

For å låne en av de to hengere tar du kontakt med et av følgende styremedlemmer: Bertil Gillberg, Lars 

Danielsen eller Arne Egil Sagen (se i rammen for kontaktinfo). Disse 3 styremedlemmene har nøkkel til 

begge hengere samt tilgang til en web-basert kalender som ajourføres ved utlån. 

 

Mer informasjon om hengerleie finnes på brennavel.no. 

 

 

 

 
 

Styret ønsker alle på Brenna en riktig god og fredfull jul! 

 


