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Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

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

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 22/10 

Referat gjennomgått og godkjent. 

Ad steinknusingen: Steinknuseren er nå borte. 

Det ser ut som at området vil bli brukt til snødeponi i vinter. 

 

2. Asfaltering av Pasoplia 

 Vi rekker ikke å asfaltere i 2019. 

 Hva gjør vi mht. asfaltering i 2020? 

 

I en periode var det ikke mulig å komme i kontakt med asfaltfirmaet. 

Da de til slutt tok kontakt, ble det for nær vinteren. 

Beslutning: 

Det gjøres en befaring til våren når fiberarbeidet er ferdig. 

Eventuell asfaltering i tillegg til Pasoplia besluttes etter befaringen. 

Asfalteringen tas opp på generalforsamlingen i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 

3.   Arbeidet med fiber 

 Hjelp til graving på egen tomt. Status. 

Firmaet vi skulle samarbeide med utførte intet arbeid. 

Det er mulig avtalen var basert på en misforståelse, og at firmaet trodde gravingen kunne gjøres 

med maskin. 

 

Det ble tatt kontakt med et annet firma som tok gravingen for 12 hus. 

Det ble gitt pris til et langt større antall. 

 

 Plassering av stor container ved velgarasjen. 

Containeren er veldig stor. Området der containeren står kan ikke brukes til snødeponi. 

OneCo faktureres som for fire parkeringsplasser, dvs. kr. 2.000,- inkludert strøm per måned. 

http://www.brennavel.no/
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 En rekke steder ligger det kveiler med trekkrør og fiber langs veien. Tiltak før vinteren for alvor 

setter inn? 

 

Det antas at det enkelte steder stikker opp trekkrør ved hus der det ikke er bestilt abonnement. 

Det antas videre at noen ikke har fått med seg at de må grave ned eget trekkrør. 

Det er lagt ut informasjon på web om at velforeningen ikke har ansvar for eventuelle skader på 

trekkrør i vinter. 

 

Det er fremdeles uklarhet mht. når installasjonen i det enkelte hus gjøres. 

THL sender henvendelse til Telenor om hva som kan forventes mht. installasjonstidspunkt. 

Svaret legges ut på web. 

 

4. Skade på lysstolpe ved parkeringsplassen i Pasopsvingen 

      Status i kontakten med Trafikksikkerhetsforeningen. 

 

Innsendt dokumentasjon på skaden ble akseptert av Trafikksikkerhetsforeningen. 

Kr. 62.500,- er overført til velforeningens bankkonto. 

 

5. Mulig montasje av kamera og mer lys ved velgarasjen 

     Foreløpig monteres to «kameraer», og det settes opp skilt om at dette. 

Lyset er nå rettet opp. 

Vi evaluerer verdien av tiltaket etter en prøveperiode. 

Det tas kontakt med Manglerud politikammer om situasjonen. 

 

6. Forberedelser til generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av mars. Saker som skal behandles må være 

styret skriftlig i hende innen utgangen av januar måned. 

Det legges opp til at generalforsamlingen i 2020 avholdes 18. mars. 

Don kontakter Lofsrud skole om når lokale er ledig. 

 

Notat etter møtet: Lofsrud skole har bekreftet at velforeningen får leie lokalet 18. mars. 

 

Politiet inviteres til å orientere om kriminalitet i området i forkant av generalforsamlingen. 

 

7. Eventuelt 

Beskjæring av busker på fellesarealet ved lekeplassen i Pasopveien. 

En beboer har leid inn et firma som har kappet minst åtte løvtrær rundt lekeplassen. 

Arbeidet er profesjonelt utført. Trærne er kastet i skogen. 

Styret er ikke kjent med om arbeidet avtalt med naboene. 

 

Don kontakter en huseier for å sjekke om beskjæringen er avtalt mellom naboer. 

 

Notat etter møtet: Naboene er ikke forespurt før trærne på fellesarealet ble kappet. 
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Skilter som er vanskelige å se. 

Nøtteknekkern sjekker om det må fjernes greiner som skjuler skilt. 

 

Tilhengerordningen 

Lars Danielsen, som har ivaretatt ordningen, går ut av styret. 

Ståle Nuland har sagt seg villig til å overta dette ansvaret. 

Det er i dag 19 beboere som har betalt innskudd i ordningen. 

 

Regnskapssituasjonen. 

Det kan se ut som at det går mot en overskridelse av årets budsjett. 

Regnskapsstatus tas opp på neste styremøte. 

 

Store steiner der stien går inn i marka. 

Arne Egil har lagt en lapp med «Avskyresolusjon» på bilene. 

Etter dette har det ikke vært parkerte biler på stedet. 

 

 

 

Neste styremøte tirsdag 7. januar 2020 hos Sverre 


