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1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 21/11
Referat gjennomgått og godkjent.
Punkter fra gjennomgangen:
Asfaltering i Pasoplia:
Det er flere store hull i veien. De verste hullene fylles med grus som et midlertidig tiltak.
Spørsmålet om asfaltering tas opp til våren.
Arbeidet med fiber:
Selv om kontakten med enkeltpersoner som har utført arbeid i prosjektet har vært god, så har
ikke prosjektet som helhet vært ledet på en helhetlig god måte.
Det tas kontakt med Telenor om at vi ønsker en befaring til våren for å sikre at arbeidet ferdigstilles
ordentlig.
THL tilskriver Telenor om dette.
Det kan stilles spørsmålstegn ved om «grav selv»-prinsippet har fungert godt på Brenna.
Ganske mange har ikke tegnet abonnement, og ved slike hus stikker nå trekkrør som
på kort sikt ikke skal benyttes opp av bakken. Dette er ikke pent.
2. Uheldig episode i Smalåkeren. Diskusjon av mulige tiltak
To dager etter hverandre har noen kastet stor stein gjennom vinduet i et hus i Smalåkeren.
Huseier er dypt bekymret. Det kan være at vandalistene har kastet stein inn i feil hus, da
det i lengre tid har vært mistanke om kriminell aktivitet i et annet hus i samme vei. Det settes inn
følgende tiltak fra velforeningen:
- Lyspunkt ved velgarasjen endres slik at også plassen foran velgarasjen blir belyst. Arbeidet
bestilles hos Infratek. Det bestilles samtidig «dobbeltarmaturer» ved punktene i Pasopveien
og Brattlistubben for å få mest mulig lys på stien mellom disse to veiene.
- AES tar kontakt med Sikkerhetsgruppen angående mulig kameraovervåking på Brenna.
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Notat etter møtet:
På dagtid 7/1 har en gjeng sannsynligvis unge mennesket avfyrt et antall nyttårsraketter
rettet mot det samme huset. Politiet stilte opp. Saken er anmeldt.
3. Forberedelser til generalforsamling 2020
Generalforsamlingen skal avholdes 18. mars i det lille auditoriet på Lofsrud skole.
Saker som skal behandles må være styret skriftlig i hende innen utgangen av januar måned.
Informasjon om tidspunkt for generalforsamlingen ble lagt på web 3/1.
Frist for utsendelse av materiale er 26/2.
Punkter til årsberetningen, ansvar:
- Innspill om aktiviteter i sosialkomiteens regi:
- Rusken:
- Økonomi inkl. hengerordningen:
- Oppgaver utført av Nøtteknekkern
- Oppsummering av styrets arbeid:

Lars
Wendi
Atle
Arne Egil
Tor Helge

På generalforsamlingen fremmes en sak om at styret gis fullmakt til å pålegge huseiere
som forsøpler å sørge fjerning av søpla. Dersom huseier ikke rydder, vil opprydding
bli bestilt hos firma som sørger for opprydding. Huseier foreslås belastet for kostnaden ved
oppryddingen pluss et gebyr på kr. 1000,-. I forkant av gjennomføring av et eventuelt slik vedtak
bestilles en juridisk betenkning om temaet.
4. Eventuelt
Noen har hekker/trær vokst mye slik at det skygges for veilyset.
Nøtteknekkern befarer området.
Trær som står på fellesarealet og forårsaker beskjæres av Nøtteknekkern.
Der skygge er forårsaket av trær på de private tomtene, bes huseierne om å rydde i forholdet.
Foreløpig tilbakemelding fra valgkomiteen er at det er funnet villige kandidater.

Neste styremøte torsdag 6. februar hos Wendi
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