
 

 

 REFERAT FRA STYREMØTE I BRENNA VEL 22.6.21 Dette møtet ble gjennomført fysisk. 

 

 

1. Rusken dugnaden gjennomført som planlagt 1.6, godt organisert og gjennomført. God 

deltagelse. Neste år kan vi bruke samme plan. 

 

2. Økonomi; vi følger budsjettet og ser i øyeblikket ingen store overskridelser, selv om det pr i 

dag er ca 30 ubetalte kontingenter. Purring er sendt, og vi håper på rask betaling for å 

unngå ekstrarbeide.  

 

Styret besluttet å trekke forslaget om å heve kontingenten. 

 

 

3. Oppgradering av gangveien fra Brennastubben til trapp ned mot Brennaveien, det vil bli 

lagt duk og singel for å gjøre gangveien bedre tilgjengelig. 

 

 

4. Ordinær men utsatt generalforsamling gjennomføres fysisk tirsdag 14. september i det store 

auditoriet på Lofsrud skole. Innkalling  sendes ut senest 24. august. 

 

5. Leie av parkeringsplasser; vi har en leietager og får antagelig en til fra august. Vi har flere 

tilgjengelige plasser til kr 500 pr måned. 

 

6. Vi går gjennom vår forsikringsportefølje og vurderer noen justeringer. 

 

7. Styret besluttet å lage en bildeserie fra og om Brenna, kan brukes av aktuelle meglere, men 

vil også bli brukt til å åpne generalforsamling og andre møter med. 

 

8. Vi har startet arbeidet med å oppgrader lekeplassene i Pasopsvingen og Pasoplia/Langretta: 

 

• Den store sandkassen i Pasopsvingen er reparert og utstyrt med to nye fallmatter 

• Det er montert et nytt «vippedyr» 

• «Huset» over begynnelsen på sklien er reparert 

• Det settes opp en ny sandkasse med lokk for å unngå kattemøkk 

• I Pasoplia/Langretta skal det bygges en «tribune» mellom  øvre og nedre plan 

• Ny huske med plass til flere settes opp 

• To stk basketball-mål settes opp 

• Også her kommer en ny sandkasse med lokk 



9.  Det er behov for flere fartsdempende tiltak; ny demper i Brennagrenda ved nr 21, øke 

høyden på fartsdump øverst i Pasoplia og i Pasopveien ved nr 9 samt i Brennastubben 4 

 

10. Styret har fått flere klager på en hane i Pasoplia som sjenerer naboene 

 

11. Renholdsetaten har satt opp beholdere for glass og metall, og vi sjekker hvordan dette kan 

påvirke kommunale avgifter i fremtiden. 

 

12. Vi har fått en skade på en gruskasse av en lastebil som kjørte på kassen. Vi bytter kassen og 

søker transportselskapet om å få refundert kostnadene i denne sammenheng. 

 

13. Neste styremøte avholdes fysisk torsdag 2. september. 
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