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1. Godkjenning av referat fra styremøte 11.10.18
Referatet ble gjennomgått og oppfølgingspunkter diskutert. Referatet godkjent.

2. Støy fra steinknusing i Thomas Ulvens vei
Styreleder orienterte om arbeidet med denne saken. Steinknuseverket har fått tillatelse til å utføre
knusing av stein, men har gått ut over støygrensene. Henvendelser og møter med steinknuseverket,
Bydelsoverlegen, bydelsutvalg, fylkesmannen, lokalpolitikere og andre velforeninger har vært
krevende og tatt mye tid. Brev til Fylkesmannen er ikke besvart. Saken følges videre opp med
oppmøte på åpen halvtime i bydelsutvalget og videre samarbeid med andre velforeninger
(Billitkroken). Vi ønsker å få til et møte med Fylkesmannen. Vi har også hatt litt bistand fra advokat i
denne saken.

3. Byggesak i Smalåkeren 27.
Denne saken har også krevd mye tid for styreformann. Kontakt med plan og bygningsetaten, og vann
og avløpsetaten for å få avklart hvilke plikter velforeningen har, har tatt mye tid. Vi har ingen oversikt
over hva vi har ansvar for og hvor ledningene går. Vår holdning til utbygger er at vi ikke kan gi
tillatelse til graving og tilknytting på vårt vann- og avløpsanlegg og at de avtalene som utbygger viser
til ikke er relevante. Vi har støtte for dette synet fra vår advokat. Saken følges opp videre mot vannog avløp og vi avventer svar fra kommunen. Vårt syn videreformidles til utbygger.

4. Informasjonstiltak
Det har vært lite tid til å jobb med dette. Weben er vår viktigste informasjonskilde og alle saker blir
lagt ut på brennavel.no. Brenna vel har også en passiv facebookside. De nye oppslagstavlene vil bli
benyttet til informasjon. I løpet av februar håper vi å få en informasjonsbrosjyre klar. I forbindelse
med generalforsamlingen vil vi sende ut informasjonsskriv.
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5. Eventuelt
Autovernet ved nedkjørsel til Langretta er skadet og det vil bli fulgt opp mot kommunen.
De nye gatelysene med LED-belysning er på plass. Det er litt skarpt lys enkelte steder. Mulighet for
justering av dette vil bli undersøkt.
Vi vil også starte arbeidet med planlegging av dugnaden til våren og sende ut informasjon om dette i
forbindelse med generalforsamling. Wendi vil se nærmere på opplegg rundt dugnaden til våren. De som
deltar på dugnaden vil få en rabatt i velkontingenten.

Neste styremøte:
Mandag 10.12.2018 klokken 19. hos Atle.
Det ble også avtalt møte 16/1 hos Sverre
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