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1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte 5.9.18  

 

2. Befaring lekeplasser:  

 

Langretta/Pasoplia: legge ny grus på ballbanen, snu sanden i sandkassen og få lys i den masten som 

allerede står der. Sverre tar dette med i vår forespørsel til el-leverandør (Lys mellom Brattlistubben og 

Pasopveien) 

Pasopsvingen: fylle på mere sand i sandkassen, feste løse trinn i trappen, evt skifte ut. 

Pasopveien: rette opp eller bygge nytt gjerde rundt lekeplassen, fjerne ugress og vegetasjon langs 

gjerdet samt fjerne ugress i sandkassen. 

Brennastubben/Brennagrenda: ingen bemerkninger. 

 

3. Oppfølging av byggesaker: Pasopsvingen 1 Rester av byggematerialer må fjernes 

 

                                               Pasopsvingen 3 Fundamentet til garasjen står fortsatt igjen  på               

                                               fellesområdet 

                                                

                                               Pasopsvingen 11 Er tilsynelatende i orden 

  

                                               Smalåkeren 27 har fått avslag av kommunen 

 

4. Arbeidet med ny pumpestasjon nedenfor lekeplassen i Langretta pågår for fullt, og vibrasjoner har 

antageligvis ført til at nærmeste nabo i Langretta 25 fikk kloakk i kjelleren.  

 

5. Regnskapsgjennomgang: Ingen store endringer fra forrige gjennomgang. Innkjøp av fallmatter til 

lekeplassene vil belaste posten med ca kr 9.000. Likeledes vil posten «Ballplass/skøytebane» bli 

belastet med inntil kr 5.000 for dugnadsarbeider nå i oktober. «Vaktmestertjenester» vil også tangere 

budsjettet når året er omme, nye oppslagstavler og opparbeiding av fellesområdet nedenfor busstopp 
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Brenna kostet penger. Årets trefelling er nå gjennomført og budsjettposten vil bli belastet med 

omtrent budsjettert beløp. 

 

6. Nytt infoskriv produseres  nå, kortfattet og på 2 sider setter vi fokus på de helt enkle forpliktelsene 

og rettigheter som huseiere på Brenna har. Dette er noe vi stadig bør komme tilbake til, det er 

tydeligvis mange som ikke har satt seg inn i hvordan Brenna velforening drives. Alle gir sine innspill 

til Tor Helge umiddelbart. 

 

7. Det er nå laget ytterligere 4 oppslagstavler, totalt har vi nå 6 slike tavler som vi bør bruke aktivt, 

blant annet ved å slå opp infoskrivene her i tillegg til distribusjon til alle postkasser. 

 

8. Enighet om å lage en kortere og oppdatert versjon av informasjonsbrosjyren fra 2010 

(http://brennavel.no/media/8161/brenna_vel_brosj2010_web_1_.pdf) 

Brosjyren er tenkt holdt i en informativ og positiv form. Også ny versjon må få fine bilder. 

Den som har fotografier som kan egne seg, oppfordres til å sende dem inn.Forslag til saker som 

brosjyren bør inneholde sendes også Tor Helge så fort som mulig. 

 

9. Mye lyd fra området på andre siden av E6 som til dels er sjenerende. Don følger opp dette. Tor Helge 

har sendt Statens Vegvesen en generell anmodning om å få satt opp en støyskjerm, men støymåling 

viser at vi ligger under grensen for  at slike tiltak er aktuelle. 

 

10. Vi har fått et tilbud på montering av lys i stien mellom Pasopveien og Bratlistubben på kr 

122.262,50 som vi avviser på grunn av altfor stor kostnad. Det forventes imidlertid at det kommer nok 

et tilbud fra en annen aktør. Så fort dette foreligger blir det distribuert til alle styremedlemmer. 

 

11. Det er behov for innkjøp av en liten traktor (minitraktor) eller en ATV (4-hjuls motorsykkel) og vi 

tar dette opp igjen i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019. Jan Kristian Bay har søkt 

Sparebankstiftelsen om kr 150.000 til et slikt innkjøp, svar på denne søknaden foreligger i desember. 

 

12. Vi har fått ny kontaktperson i Bymiljøetaten; Nicolai Holm Varkold, han er Park- og 

friområdeforvalter i Oslo syd. Jan Kristian og Arne Egil hadde et positivt møte med ham 11.10, så får 

vi se om han får ordnet opp i de forholdene som ble tatt opp med ham. 

 

13. Leverandør Sommerbutikken av lekeapparater til våre lekeplasser har tilbudt en gratis vurdering 

av våre lekeplasser for å kunne gjøre disse bedre og mer spennende, kanskje også for voksne. Arne 

Egil følger opp dette. 

 

14. Lars ønsker at det settes opp brøytestikker på utsatte steder før snøen er over oss. Nøtteknekkern får 

saken. 

 
 
 
 

Neste styremøte:  

 

Tirsdag 13.11.2018 klokken 19. hos Don 
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