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Saksliste :
#1 Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte
Møtereferatet ble godkjent uten kommentarer.
#2 Skilting mot tomgangskjøring
Etter avgjørelsen på generalforsamlingen har styret blitt tipset om at tomgangskjøring er et problem flere
steder og at det bør skiltes på hver stikkvei, i stedet for et felles skilt i Brennaveien. Velforeningen har
heller ikke tillatelse til å skilte på offentlig vei (Brennaveien). Styret ser på muligheten for å kombinere
fartsskilt med skilt mot tomgangskjøring på samme plate.
#3 Skilting av 15 km/t
TE har gjennomført befaring og det er behov for 15 skilt. Jobben med å grave fundamenter til nye skilt bør
koordineres med behovet avdekket i planen til TS (skilt for gjesteparkering og snuplass).
TE kontakter Bjørnebye (gravefirma),
#4 Trapp mellom Pasoplia og Pasopsvingen
BG har kontaktet Askautrud (firma) og han vil lage byggetegninger av trappa. Artur Marcin Witkowski og
BG gjør jobben. Artur og BG betales av velforeningen direkte.
BG og TS gjennomfører befaring for å finne ut hvor stien fra Pasopsvingen til trappa bør legges.
#5 Lekeplasser
Alle lekeplassansvarlige må sette opp en plan for arbeidet som skal gjøres. Planen må oversendes BG. Eva
Haus må kontaktes slik at hun kan lage en plan for sin lekeplass i Pasopveien.
#6 Ruskenaksjonen
BG deler ut sekker til alle styremedlemmene etter møtet og til medlemmene dugnadsdagen fra klokka
17.00. TE deler ut hansker og THL deler ut godteri, brus og oransje T-skjorter fra klokka 18.
#7 Diverse saker
7.1 Søppel fra Shell
Kunder hos Shell kaster mye tomemballasje i nærområdet.
Styret vurderer å ta saken opp med eierne av bensinstasjonen.
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7.2 Hestemøkk i gatene og på gangveier
Hester fra Mortensrudstallen legger igjen mye hestemøkk i gatene våre. Styret vurderer å kontakte stallen
for å få de til å ta opp igjen møkka med faste mellomrom.
7.3 Skytebane på Grønmo
Et utvalg jobber nå for å utrede hvilke skytebanealternativ som finnes i bydelen. Velforeningen vil ta
kontakt for å få kopi av rapporten straks den foreligger. Ansvar THL.
#8 Neste møte
Mandag 01.06 klokka 19:00 hos THL i Langretta.
#9 Gamle åpne aksjonspunkter
a)

VAV og fjernvarme VAV-etaten har ansvar for hovedledningen fram til vellets område. Fjernvarme gjelder fram til
tomtegrensa. Reparasjon av for eksempel varmeveksler må kostes av huseier. Skriftlig bekreftelse mangler.

b) Behov for lysstolpe i gutua ved gården, hvor gutua deler seg mot skøytebanen. THL tar kontakt med Arne Malones
som er nærmeste nabo.
c)

Skeiv stolpe i Pasopveien. THL følger opp mot Viken (som ikke har svart på tidligere brev)

d) Skader etter vinterbrøyting. Dreneringskumlokk nederst i Pasoplia må skiftes. Ansvar BG.
e)

Behov for speil i krysset Gamle Brennavei og Brennaveien. Ansvar TE.
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