REFERAT FRA STYREMØTET I BRENNA VEL 19.8.20

1. Planlagt generalforsamling høsten 2020 ble bestemt avlyst på grunn av smittefare. Styret
arbeider nå på det grunnlaget som ble lagt før sommeren.
2. Av samme grunn ble planlagt dugnad også avlyst i år, men alle oppfordres til å holde en
privat dugnad rundt eget hus, inkludert klipping av gress og kvister langs veien. Dette er
særlig viktig når høy og tett hekk kan hindre sikten for andre trafikanter.
3. Styret har flere saker som har med behandling i Plan- og bygnings-etaten (PBE) å gjøre, og
arbeider kontinuerlig for at ombygging/tilbygging gjøres i henhold til lover og regler. Styret er
særlig opptatt av at det ikke blir slik at antall utleieboliger øker, spesielt ikke der eieren selv
ikke bor i huset.
4. Økonomien i Brenna vel er god og holdes i takt med budsjettet for 2020. Erfaringen tilsier at
vi må ha midler til kostbare hendelser med infrastruktur siden vi selv har ansvaret for alle
veier bortsett fra Brennaveien samt hele ledningsnettet. I forbindelse med legging av
fiberkabel har vi fått leieinntekter fra Telenor for plassering av containere som nå er fjernet.
Det er også leieinntekter fra to parkeringsplasser.
5. Styret vurderer å etablere et system for å kunne sende aktuell informasjon om medlemmer
av Brenna vel via SMS. Dersom styret finner et opplegg som vil passe for oss vil dette
eventuelt bli lagt frem for neste års generalforsamling.
6. Vi har ved flere anledninger fått skade på lyktestolper uten av skadevolder har rapportert om
det. Vi følger opp slike tilfelle i håp om å få ansvarlig for en skade til å rette opp skaden.
7. Vi er så heldig å ha en Sportsplass midt inne på vårt område, dog på kommunal grunn. Vi
opplever enkelte episoder der det samles flere personer som kan forstyrre naboer, og vi har
bedt så vel Sikkerhetsgruppen Nordstrand som politiet til å komme innom til Sportsplassen
av og til. Vi har også satt opp skilt med informasjon om at det ikke skal være aktivitet på
Sportsplassen etter kl 2130.
8. Steinknuseriet på Mortensrud har fått pålegg om å stoppe aktivitet og fjerne anlegget innen
24.8. Styret følger opp dette slik at steinknusingen virkelig opphører.
9. Styret har mottatt bekymringsmelding fra flere som mener at de monterte fiberskap langs
våre veier vil bli skadet under snørydding. Vi har nå gått en befaring med SUMO
(Skandinavisk Utemiljø) som bekrefter at ingen av disse skapene står slik at de er utsatt for
skade under snørydding.
10. Styret er opptatt av å arbeide for et attraktivt bomiljø som gjør Brenna til et hyggelig sted å
bo og at alle vil trives og leve gode liv. Styret vil etablere en arbeidsgruppe for å komme frem
til aktuelle tiltak som kan legges frem for generalforsamlingen i 2021.

