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#1 Gjennomgang av referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten kommentarer 
Status aksjonspunkter: 
 Fra møte 17-10-2005 

• Felling av tre i Brennagrenda. Skriftlig godkjenning fra beboere må skaffes for at tillatelse kan gis. 
Ansvar THL. IKKE UTFØRT 

• Gangvei Bilittkroken Smalåkeren. THL sendt epost. Avtalt å ta saken opp til våren. 
 
  Fra møte 08-12-2005 

• Brøyting: avtale med Fossum. THL tar kontakt for å få kopi av avtalen. UTFØRT 
• Velforeningen er forsikret gjennom Norges Velforbund. AES sjekker opp hva avtalen inneholder. 

UTFØRT – dekker skade på personell og utstyr i f.b.m. arrangement 
• VAV: Usikkerhet om velforeningen har forsikret infrastruktur for vann og avløp. BG kontakter 

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune. UTFØRT se eget agendapunkt 
• Skøytebane: Tommy Bruland har i flere år gjort en stor innsats for skøytebanen. THL undersøker 

hvem som gjør dette i år og hvilken rolle Oslo kommune har for brøyting osv. IKKE UTFØRT 
• TS skaffer oversikt over antall veiskilt og hvor det mangler. UTFØRT –se eget agendapunkt 
• Juletrefest eller annet sosialt tiltak over nyttår. Styret setter av 5000 kroner. THL legger ut 

informasjon på hjemmesiden og etterspør kreative frivillige. IKKE UTFØRT – DROPPES. 
• Behov for utbedring/vedlikehold av trappa mellom Brennastubben og Brennaveien  

.  Arne Egil kontakter Tahilsrud. IKKE UTFØRT 
• TS tar kontakt med Eva Haus for å finne ut hvem som er eventuelt tidligere var ansvarlig for 

lekeplassen i Pasopveien. UTFØRT. – Eva Haus 
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#2 Skytebanesaken 
Velforeiningen har mottatt brev fra skytterlaget som ønsker å informere velforeningen om 
skytebanealternativet på Grønmo og muligheter med en moderne skytebane. THL lager svarebrev hvor vi 
meddeler at vi ikke ønsker å diskutere, hvor utgangspunktet er at skytebanen skal ligge på Grønmo. 
Det er 3 uker til saken skal opp i byrådet og det ble diskutert hva som kan gjøres for å holde saken ”varm”. 
THL tar kontakt med de andre velforeningene som deltok i aksjonen for å høre deres mening. 
 
#3 Vannverket 
Vann og avløpsetaten ser på Brenna som et borettslag, dvs. VAV-etaten dekker skader på hovedledninger 
men ikke grenrør. Normalt dekker kun de som er berørt av en skade på et grenrør selve kostnaden med å 
utbedre skaden.  Et alternativ til dette er at hele Brenna er kollektivt medansvarlige for å dekke en skade 
på et grenrør hvor som helst på feltet. Denne saken vil bli tatt opp på generalforsamlingen til våren. 
BG tar kontakt med VAV-etaten og ber om en skriftlig bekreftelse på hva som er deres ansvar og hva som 
er forskjellen på hovedrør og grenrør. 
Det vil også bli tatt opp på generalforsamlingen til våren om styret kan be om ekstrabevilgninger til å 
utbedre skader utover budsjett. 
 
#4 Skiltplan 
TS hadde laget en detaljert oversikt over status på veiskilt på området. Oversikten ble gjennomgått i 
møtet. Det mangler en liste over avviket mellom faktisk behov for skilt og hva velforeningen har lagret. 
TS skaffer dette. Oversikt og liste skal vedlegges møtereferatet. TS sender over per e-post. 
 
#5 Informasjonsskriv til medlemmene 
THL hadde laget et utkast som han hadde fått noen tilbakemeldinger på. Skrivet ble gjennomgått og det 
ble enighet om å inkludere status på ”innbruddsbølgen”. BG kontakter Manglerud politistasjon.  
Informasjon om generalforsamling manglet og RK sjekker når skolens auditorium er ledig. 
Målsetningen var å distribuere skrivet påfølgende uke. Ansvarlig for oppdatering THL. Ansvarlig for 
distribusjon RK og BG. 
 
#6 Neste møte 
Hos THL i Langretta 16. februar klokka 19:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


