
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

14.03.18  
Referent 

Lars Danielsen 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
17.04.18 1900-2130 
Hos Atle 

1 etter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arnt Egil Sagen (AES) 
Wendi Jensen (WJ) 
Atle Svenheim (AS) 
Sverre Kallevik (SK) 
Lars Danielsen (LD) 
 
Forfall: Don Macdonald (DMD) 
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www.brennavel.no 

 

 

 

1. Referat. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte.  

 

2. Gatelys-LED. Tilbudet fra Bymiljøetaten/Hafslund om overgang til LED lys aksepteres. 

 

3. Rusken. Arbeidet som skal utføres og områdeledere fremgår av vedlagte liste.  

 

4. Wendi står for innkjøp av mineralvann, pappkrus, godterier og kaker/kjeks.  Arnt Egil sørger for 

maling/beis, koster, hansker og sekker. Klemetsrud Skolekorps vil spille.  

 

5. Sandkassene. Det kan være behov for å skifte ut/fylle mer sand i noen av sandkassene på 

lekeplassene. Dette vil bli gjort etter nærmere befaring og innhenting av eksternt tilbud. 

 

6. Lekeplassene. Vi tar sikte på å drøfte innkjøp av en del nye lekeapparater på neste styremøte. Lars tar 

befaring og kommer med forslag. 

 

7. Forsøpling. Vi er opptatt av å få redusert forsøplingen i området. Eks på forsøpling kan være biler 

som er parkert helt eller delvis på fellesområdene, søppelkasser som er plassert utenom eget areal osv. 

Forsøpling på eget område som er til ulempe for øvrige naboer må unngås. For å få til en bedring her 

vil vi bruke de muligheter som lovverket gir, påpeke forholdene overfor den aktuelle boligeier og ev. i 

tillegg se på mulige endringer i vedtektene for Brenna Vel.   

 

8. Beboerkomite. Etter vedtak på årets generalforsamling støtter styret forslaget til beboerkomite. AES 

vil være representant fra styret. Komiteen bør i størst mulig grad gjenspeile beboersammensetningen i 

området ved valg av medlemmer. Det er også viktig at komiteen tar tak og velger ut saker som er av 

stor betydning for bedring av bomiljøet. 

 

9. Sumo. Oversikt over skader fra brøytingen i vinter meddeles Sumo. Befaring med Sumo etter behov. 

Vi tar sikt på å få til en rimelig fordeling mellom Sumo og BV når det gjelder det økonomiske 

oppgjøret. 

http://www.brennavel.no/
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10. Eiendomshandel. Ved omsetning av eiendedommer i området er det viktig at meglere og kjøpere 

kjenner til plikter som påhviler, som tvungent medlemskap i Brenna Vel og beboernes ansvar for 

infrastrukturen i området. Aktuell og oppdatert informasjon vil fremgå på våre hjemmesider. 

 

11. Eventuelt. For drøfting på seinere møter: Oppsetting av trimapparater for eldre og sitteplasser på 

lekeplassene. Beplanting, muligens i forbindelse med en høstdugnad. Være obs på kommunale vedtak 

angående begrensning av felling av trær med mer enn 90 cm omkrets.  Behov innkjøp av ny traktor.  

 

 

Neste styremøte:  

 

12.06.2018 klokken 19. hos Wendi Jensen 


