
 

 

 REFERAT FRA STYREMØTE I BRENNA VEL 21.4.21 Dette møtet ble gjennomført digitalt. 

 

1. Økonomi; 

• vi har fått refusjon av kostnader til ny stolpe i Brennastubben fra 

Trafikkforsikringsforeningen 

• Det er fortsatt en håndfull beboere som ikke har betalt sin kontingent for 2020. 

Disse blir nå sendt til rettslig inkasso 

• Brenna vel er bevilget i alt kr 40 000 i frivillighetsmidler fra Søndre Nordstrand Bydel. 

 

 

2. Rusken dugnaden er planlagt til tirsdag 1. juni under forutsetning av at det lar seg gjøre i 

forhold til smittevernreglene. Vi bestiller 2 stk containere, en plasseres ved lekeplassen i 

Brennagrenda/Brennastubben og den andre på P-plassen ved innkjøring til Pasopsvingen. Vi 

sender ut en detaljert informasjon om Rusken i siste halvdel av mai måned. 

 

3. Oppsummering av vintervedlikehold; Feiingen ble godt utført, men vi peker på en del 

forhold med forbedringspotensiale, for eksempel var det ikke alle snuplasser og p-plasser 

som ble skikkelig ryddet for snø. 

 

4. Oppgradering av lekekplass; vi ønsker en prosjektgruppe som kan utarbeide et forslag til 

oppgradering av lekeplassen i Langretta/Pasoplia innenfor budsjettet. Vi sender en melding 

til de som bor i de to berørte veier og ber om frivillige deltagere. 

 

 

5. Digital kommunikasjon; vi har nå brukt både e-post og sms i vår kommunikasjon, begge 

deler fungerer bra. Vi kan i fremtiden bruke e-post til lengre meldinger og sms til 

påminnelser og andre korte meldinger. E-post er gratis, sms må vi betale for. 

 

6. Vi har fått et varsel om regulering på Mortensrud og vil kommentere dette. 

 

7. Vi tar fornyet kontakt med Lofsrud ridesenter for om mulig å redusere mengden av 

hestemøkk på våre veier 

 

8. Det blir av og til klaget over at noen fyller hageavfall på fellesområdet eller på kommunens 

eiendom som flere steder går inn til vårt område. Vi minner om at alle må ta hånd om eget 

hageavfall og bringe dette til Grønmo om det ikke kan lagres/komposteres på egen eiendom! 

 

9. Neste styremøte er planlagt til onsdag 19. mai 



 

 


