
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

27.04.17  
Referent 

Lars Danielsen 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
26.04.17 1900-2115 
Hos Atle Svenheim 

1 tter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 
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Tor Helge Lyngstøl (THL)  
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Don Macdonald (DMD) 
Lars Danielsen (LD) 
Sverre Kallevik (SK) 
Rupinder Bains (RB) 
Bertil Gillberg (BG) 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 

 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 2/3. 

Referat godkjent 

  

2. Oppsummering etter generalforsamlingen. 

 Morten Hermstad og Eirik Askautrud var tellekorps. 

 Valgkomiteen og revisorer fortsetter. 

Ingen endringer i styret. 

 

3. Rusken. Fastsettelse av dato og gjennomgang av arbeidsplan. 

 

 Rusken avholdes tirsdag 9 og onsdag 10. mai. 

 

Arne Egil sørger for Ruskenlapper. BG har kontakt med Bjørnebye. 

 LD sørger for containerutleie og merkingen av disse om spesialavfall. 

 Containerne plasseres samme steder som sist (se liste). 

 BG ordner med materialer (sekker, hansker, koster/ maling og bevertning). 

Dette fordeles til styremedlemmene dagen før. 

Sekker deles ut i postkassene. Sekker legges også ut på droppsteder. 

 

 BG sjekker med Bjørnebye om mulighet for at han kan påta seg arbeid med parkeringsplass til beboere i 

Brennaveien. DMD kontakter entreprenør som arbeider i Brennastubben for å høre hva han skal ha for samme 

jobb. 

 

 Beboerne må ta med river, koster og i størst mulig grad egne hansker. Noen hansker blir kjøpt inn. 

 

 THL kontakter lekeplasskomiteen for å få oppgaver til Rusken og kjøper inn planter. 

THL sørger også for at infoskrivet blir laget innen rimelig tid for Rusken. 

 

  

http://www.brennavel.no/
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Plassering av containere og kontaktpersoner for veiene: 

 

Smalåkeren (cont. gjesteparkering v. nr. 10) Torbjørn Berntsen, Smalåkeren 8 

Pasopveien (cont. gjesteparkering v. nr. 27) Jan Kristian Bay, Pasopveien 52 

Pasopsvingen (cont. der veien svinger) David Siguenza, Pasopsvingen 9 

Pasoplia (cont. nederst v. overgang til Langretta) Bente Kibuuka, Pasoplia 7 

Langretta Arild Flobak, Langretta 23 

Brennaveien / Bratlistubben (Container) Morten Hermstad, Brennaveien 141 

Gamle Brennavei Anders Liland Gamle Brennavei 4 

Brennastubben (cont. gjeteparkering v. nr. 13) Jan Samuelsen, Brennastubben 13 

Brennagrenda (Tilhenger) Arne Egil Sagen Brennagrenda 33 

Oppsamling og kjøring til Grønmo Bertil Gillberg Brennagrenda 39 

 

Oppgaver: 

Beplante lekeplass Langretta 

Bytte ut og vende støtsand (Bjørnebye ordner tilkjøring) 

Merke fartshumper 

Noen faste oppgaver som vedlikehold av trapper, lekeplasser og infrastruktur på Brenna. Liste i infoskriv. 

 

4. Utleie av hengerne 

BG informerte. Han hadde utarbeidet utkast til skjema. Dette ble gjennomgått. 

Det samme gjaldt regler og rutine for utleie. 

VIPPS konto for betaling er laget. Leien settes til kr. 100,- per døgn. 

Kodelås blir satt opp på velgarasjen slik at leietager kan få utdelt kode på dagen hengeren skal hentes. 

Avtale om utleie skal gjøres minimum 3 dager i forkant. 

 

5. Innspill fra Lars om kjøp av tjenester.  

Utgiftene til bruk av vaktmestertjenester har en økning fra kr. 90.380 i 2010 til kr. 198.214 i 2016. 

Dette er en utvikling han mente at styret må ta stilling til. 

 

Særlig har økningen vært betydelig for plenklipping og trefelling. 

Dersom det er aktuelt å øke områder som skal klippes og vedlikeholdes utover det som gjøres i dag, vil kostnadene 

kunne øke ytterligere. 

Styret ved THL og LD avtaler møte med Nøtteknekkern for å gjennomgå pengebruk og å diskutere omfang av 

vaktmestertjenestene fremover. 

 

6. Forespørsel fra Arne Malonæs om fjerning av trær og sperring av gjesteparkering i Pasopveien 

Dette er kommunal grunn og velforeningen tar derfor ikke denne kostnaden.  

Gjesteparkeringen blir sperret for parkering om naboene er enige og finner løsning på dette 

LD sjekker med de berørte. THL sender svar til Arne Malonæs. 

 

7. Gjesteparkering for boliger med adresse Brennaveien. 

Dette ble tatt opp som tema under pkt 3. Rusken. 

Målsetting å kunne starte opparbeiding av plassen under Rusken. 

 

8. Eventuelt. 

Lys på stien mellom Brattlistubben og Pasopveien. DMD innhenter pris. 

 

 

Neste møte: Tirsdag 6/6 hos Rupinder i Brattlistubben 2 klokken 19:00  


