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Dato Referanse 

30.08.17  
Referent 

Atle Svenheim 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
30.08.17 1900-2115 
Hos Rupinder Bains 

3 etter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Don Macdonald (DMD) 
Lars Danielsen (LD) 
Rupinder Bains (RB) 
Bertil Gillberg (BG) 
Atle Svenheim (AS) 
 
Ikke tilstede: Sverre Kallvik 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 

Saksliste til møte 30.08.17: 

 

1. Generell oppstart etter ferien. Gjennomgang av oppfølgingssaker.  

2. Asfaltering i høst. 

3. Disponering av parkeringsplassen som nå kun mangler asfalt. 

4. Evt. forpliktelser knyttet til Høstfestivalen.  

5. Gjennomgang av justert avtale med Nøtteknekkern.  

6. Henvendelse om endring i strid med reguleringsbestemmelsene.  

7. Oppfølging av ulovlig bygging. 

8. Høring Grønmo - hva gjør vi?  

9. Tiltak for å hindre forsøpling og forfall med dårlig trivsel og prisutvikling som konsekvens ? 

10. Eventuelt. 

 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet av 8.06 med følgende kommentarer: 

Utleie av tilhenger. Det anskaffes ny henger til 15.000,- kroner. Denne finansieres ved at alle som ønsker å 

benyttes seg av henger betaler et depositum på 500,- kroner. Leie er kr 100,- pr dag. 

Aktuelle beboere ble ikke varslet om kostnadene til trefelling på felleskostnader og styret har derfor 

dekket hele kostnaden. Styret tatr selvkritikk og beklager at vedtatt prosedyre ikke ble fulgt. 

 

2. Asfaltering i høst. 

Det er hittil brukt 10.000 kroner av et budsjett på 150.000 kroner. I tillegg er det 279.000 kroner på 

asfaltfondet. 

Styret besluttet å bruke ca. 350.000 kroner på asfaltering i høst. Bertil hadde foretatt en befaring med 

forslag til steder som burde asfalteres. Styret tar endelig stilling til dette etter en ny gjennomgang med 

flere styremedlemmer.  

 

3. Disponering av parkeringsplass 

For å finansiere en del av kostnaden ble det beslutt at 40% av plassene leies ut til beboere for en pris på 

500,- kroner i måneden (6000,- pr år.). Det sendes ut informasjon om dette så snart parkeringsplassene er 

ferdig oppmålt. 

http://www.brennavel.no/
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Asfaltering av plassen tas sammen med asfaltering av veier. 

 

4. Høstfestivalen. 

Høstfestivalen arrangeres av lekeplasskomiteen 2. september. Brenna Vel har fått tilskudd på 20.000 

kroner fra bydelen. I tillegg benyttes budsjetterte midler til sosiale aktiviteter. 

 

5. Avtalen med Nøtteknekkeren er gjennomgått og fornyet. 

Noe mer gressklipping utføres. Alt arbeid utenom avtalen skal avtales særskilt med styret. 

 

6. Henvendelse om endring i strid med reguleringsbestemmelsene. 

Styret besluttet å bruke budsjetterte midler på juridisk bistand for å få klarlagt om bestemmelsen som 

gjelder for innsetting av vindu i tett vegg mot nabo fortsatt gjelder. 

 

7. Oppfølging av ulovlig bygning. 

Vi har ikke fått svar fra Plan og bygningsetaten. Dette purres opp. 

 

8. Høring Grønmo. 

Tor Helge Lyngstøl stiller på informasjonsmøte. Hører også om tidlige leder av Grønmokomiteen har 

anledning til å møte. 

 

9. Tiltak for å forhindre forsøpling på område. 

Generelt oppfordres det til å holde orden på egen tomt og ikke oppbevare gjenstander til ulempe for 

naboer. Søppel må oppbevares i søppelbeholderen, og ved behov må større søppelbøtter bestilles hos 

Renovasjonsetaten. I spesielle tilfeller vil styret ta kontakt med beboere som vi mener tar seg til rette i 

forhold til naboer (naboloven) og be om at de ordner opp. 

 

10. Eventuelt 

Det er observert at en del fremmede voksne ungdommer samles ved Vinterveien/Gamle Brennavei. 

 

Neste møter: Torsdag 28.9 kl.  19.00 hos Sverre. 

           Torsdag 9.11 kl. 19.00 

.  
 

 

  


