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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
25/8 2015 1900-2130 
Hos Tor Helge Lyngstøl 

#5 etter generalforsamling 
2015 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Lars Danielsen (LD) 
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
 
Ikke tilstede  
Rupinder Bains (RB) 
Don Macdonald (DMD) 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda: 
 

 

1 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtene 16/6 og 13/8 (begge referater vedlagt, 

 det siste også i word-format av hensyn til referenten.....). 

 

2. Oppfølgingssaker fra nevnte møter (her er de tunge sakene). 

 

3. Foreløpig oppsummering av Høstmarkedet med fokus på økonomistatus. 

 

4. Brev fra PBE om ulovlig oppfylling i Pasoplia (vedlegg) 

 

5. Saker mottatt via epost (se under). 

 

6. Eventuelt 
 

 

 

 

 

1. Gjennomgang av forrige referat.  

Godkjent og gjennomgått (gjelder møtet 16/06 og 13/08) 

 

2. Oppfølgingssaker 

 

Snegleaksjon 

Bertil Følger opp. Det legges opp til en snegleaksjon i samarbeid med Bilittkroken ca. 20/9. 

Arne Egil sørger for å fakturere Bilittkrokens andel av kostnadene ved forrige snegleaksjon. 

 

  

http://www.brennavel.no/
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Opprydding/kapping av trær og busker 

Mye vegetasjon som må fjernes på Brenna. Mange steder har det grodd så mye at det er trafikkfare. 

THL lager et kort infoskriv som kun omhandler dato og praktisk informasjon om snegleaksjon og med 

oppfordring om at den enkelte sørger for at trær og busker som har blitt for store klippes. 

 

Brøyteavtale 

Avtale med ny leverandør bør være undertegnet innen 15. oktober. Arne Egil har liste over veier og 

snuplasser etc. Don har oversendt liste med noen aktuelle aktører som kan få henvendelsen. 

THL og AES følger opp arbeidet som ble påbegynt før ferien med evt. å etablere samarbeid med andre 

velforeninger i området om en fellesforespørsel. Dette dreier seg om andre velforeninger som tidligere har 

benyttet seg av Fossum som er i samme situasjon. 

 

Brattli gård. 

Det tas kontakt med arbeidsgruppen som håndterte saken for mulig videre oppfølging. 

PBE har avslått de mange klagene som Brenna-folk har sendt inn og deretter sendt klagene videre til 

Fylkesmannen som er ankeinstans. 

Arbeidsgruppen vurderer videre tiltak. 

 

Momsrefusjon 

Søknader om momsrefusjon for kostnader knyttet til drift av de private veiene er avslått. 

Vellenes fellesorganisasjon prøver noen slike saker overfor Lotteritilsynet i en anke. 

Velforeningen avventer utfallet av denne henvendelsen. 

 

Trefelling  

Arne Egil tar ansvar for at det tas en runde til med felling i år. 

Det må forventes en viss budsjettoverskridelse pga. ekstraordinært behov for felling i tilknytning til 

problematikken rundt uønsket adferd i Pasopveien/sportsplassen. 

 

Postkassestativer 

Arne Egil har vært i kontakt med saksbehandler i Posten. Styret vil få oversendt postens samlede planer 

for området i løpet av få dager. 

 

Edda informerte om at det er flere beboere, bl.a. i Pasopveien, som ikke har akseptert Postens krav om 

etablering av felles leveringspunkt.  

 

Dersom det blir aktuelt å sette opp felles postkassestativer, må styret ta stilling til disponering av 

fellesarealet.  Styret legger ut info om saken på Brenna Vels nettside. 

 

Parkeringen ved låven i Brennaveien 

Vi har ikke fått svar på henvendelsen til Oslo vei. 

AES følger opp  

 

E6 Manglerud-prosjektet 

Det er innkalt til møte om saken torsdag førstkommende (27/8). 

Det er viktig for folk på Brenna at en evt. utvidet E6 får bedre støyskjerming enn idag.  
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Felles velmøtet 22 okt. 

Det er sendt invitasjon til bydelsdirektøren. 

Målsettingen er å få etablert et bedre samarbeid mellom vellene og bydelen. 

Brenna vel stiller (THL, BG og AES) 

 

 

3. Foreløpig oppsummering av Høstmarkedet med fokus på økonomistatus 

 

Salgsinntektene ble på ca. 7.500,-. 

Økonomisk endte dermed arrangementet innenfor budsjett. 

 

Styret vil sørge for evaluering av tiltaket mtp. læring. 

Det tas stilling til om det skal legges opp til et liknende arrangement neste år i forbindelse med 

utarbeidelse av nytt budsjett. Flere varianter kan være aktuelle. 

 

4. Brev fra PBE om ulovlig oppfylling i Pasoplia 

Styret er ikke fornøyd med ryddingen. 

Det er fortsatt veldig stygt og styrets vurdering er at det kan være fare for ras. 

PBE synes imidlertid at ryddingen som er utført kan anses tilfredsstillende og innenfor regelverk. 

 

Konklusjon: Ingen videre oppfølging av saken fra styret. 

 

5. Saker mottatt via epost 

 

Henvendelse om at Parkslirekne, en uønsket plante i norsk fauna, er observert på Brenna. 

THL svarer vedkommende som henvendte seg om saken at det er fint om hun kan følge opp saken overfor 

Bymiljøetaten. 

 

Fellesstativ post – flere henvendelser. 

Ref. diskusjonen som er refert under pkt. 2. 

 

Henvendelse om nøkkel knyttet til fjernvarmen 

Det mangler en nøkkel til teknisk rom på felt F. 

Det er beboernes eget sitt ansvar å ha denne. 

 

Bertil ringer Hafslund teknikk tlf. 47601819 for å sjekke om det er mulig for velforeningen å få tilgang til 

nøkkel for å ha den tilgjengelig ved evt. fremtidige slike saker. 

Velgarasjen 

Det lages tak over tilhengerne. 

AES ser også på muligheten til å få laget et hyllesystem. 

Det begynner å bli ganske fullt der. 

 

Klage på oppfylling på gjesteparkering Gamle Brennavei. 

AES fyller på med jord og sørger for gressfrø.  

Det settes opp skilt om at det ikke skal dumpes masse der. 

THL svarer den som henvendte seg om saken. 
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Skilt ved den tidligere dumpeplassen i Pasopveien (ved ”elefanthuset”) 

Skiltet om at det ikke skal dumpes er borte. 

Nytt skilt settes opp. 

 

Asfaltering 

Asfalteringen er ferdig for i år. Henvendelsen til styret om asfaltering er ivaretatt 

 

 

6. Eventuelt 

 

Regnskap 2015 - kort informasjon. 

Regnskapsmessig ligger vi bra an, selv med redusert momsrefusjon. 

 

Pga. at vi for tiden ikke har brøyteavtale er det usikkerhet knyttet til posten Snøbrøyting.  

 

 

 

Neste styremøte: 

 

Ikke avtalt. 

 

 

 

 


