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Dato Referanse 

10.12.2018  
Referent 

Sverre Kallevik 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
10.12.18 1900-2100 
Hos Atle 

6 etter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Wendi Jensen (WJ) 
Atle Svenheim (AS) 
Sverre Kallevik (SK) 
Lars Danielsen (LD) 
Don MacDonald (DMD) 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 

Dagsorden: 

1.   Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte 13.11.2018  

2.   Støy fra steinknusing i Thomas Ulvens vei  

Gjennomgang av status i saken: Støyen fra steinknuser er bortfalt da den ser ut fra å ha blitt flyttet, 

muligens midlertidig.   

Saken kommer opp på møtet i Bydelsutvalget torsdag 13/12. THL og SK stiller i møtet. 

 

3.   Byggesak i Smalåkeren 27. 

Status: THL har vært i kontakt med to saksbehandlere i Vann og avløpsetaten både via epost og 

muntlig. Behov for ytterligere skriftlig kontakt og et møte for å gjennomgå saken.  

 

4.   Problemer knyttet til forholdene rundt to hus i Pasopveien. 

Videre oppfølging: Fått svar på vårt brev/mail. Drøfter videre oppfølging. 

 

5.   Oppfølging av tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen DNB 

Anskaffelse av ATV / UTV: Arne Egil orienterte om alternativer. Vi besluttet å gå til innkjøp av UTV 

med utstyr som også kan brukes i forbindelse med vedlikehold av vår infrastruktur og fellesarealer. 

Midler utover tildeling fra Sparebankstiftelsen tas fra ubrukte bevilgninger av årets budsjett. 

 

6.   Mottatt tilbud om kjøp av gassgrill til velforeningen. 

Begrenset plass i velgarasjen og boden på sportsplassen gjør at kjøpet ikke blir aktuelt. 

   

7.   Fastsetting av datoer for Rusken og generalforsamlingen. 

Dato for generalforsamling blir 19. mars. Don reserverer lokale fra kl. 18.00.  

Rusken/dugnad fastsettes til 7. mai. Dersom behov vil også 8. mai være aktuell. Wendi har utarbeidet 

liste over oppmøtesteder og arbeidsoppgaver.  Listen utvides etter behov. Lars bestiller containere.   

http://www.brennavel.no/
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8.   Oppfølging av SUMO 

Lars orienterte om klager som var mottatt i forbindelse med manglende brøyting. Etter kontakt med 

SUMO ble manglende områder brøytet. 

 

9.    Det nye gatelyset 

Oppfølging av innjustering av Led lys: venter på oppfølging fra Infratek. Arne Egil følger opp. 

 

10.  Eventuelt  

     Utsatte saker til neste møte: 

- Budsjett 

- Fastsettelse av velkontingent 

- Bygge opp asfaltfond 

- Bygge opp vedlikeholdsfond for vann og avløp 

- Organisering av rusken/dugnaden mht. listeføring og gjennomføring av arbeidsoppgaver 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Neste styremøte:  

Hos Sverre 16.01.19 kl. 19.00 


