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#4 etter 
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Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Arne Egil Sagen 
Rehmat Khan (RK)  
Tomm Ekra (TE) 
Bertil Gilberg (BG) 
Tahir Salam (TS) 

Møtedeltakerne 
Jan F. Henriksen (JFH) (fravær) 
www.brennavel.no 

 
Saksliste : 
#1 Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte 
Møtereferatet ble godkjent uten kommentarer. 
 
#2 Skilting 
Bestilling av skilt tas etter at arbeidet med trapper og lekeplasser er ferdig. 
 
#3 Arbeidskraft 
Bertil Gilberg skal arbeide ca. en måned for velforeningen. Han skal ha med seg Artur Marcin Witkowski. 
 
Det er gjort en foreløpig avtale med Artur Marcin Witkowski om at han skal utføre arbeid for 
velforeningen. Bruttolønn kr. 145,- pr. time, alt arbeid skal være ”hvitt”. Bertil hjelper Artur med å 
etablere enkeltmannsforetak. Arne Egil sørger for at velforeningen blir registrert i Brønnøysundregistrene 
slik at vi får eget organisasjonsnummer. 
 
#4 Arbeid som skal utføres 
 
Lekeplass Brennagrenda Arne Egil følger opp 
 
Pasopveien Eva Haus kontaktet. Det er ønske om lys på lekeplassen + lys i 

bakken ned mot Bratli gård. Eva Haus bes komme med konkrete 
forslag. 

 
Pasopsvingen Tahir kommer med forslag til forskjønningstiltak. Lekeapparatene 

monteres på dugnad. Stokker og trapp ordnes av Bertil. Sand 
anskaffes. 

 
Dreneringslokk nederst i Langretta Bertil følger opp 
 
Speil i Brennaveien Utsettes inntil videre 
 
Avtale om veilyset THL tar enda en gang kontakt 
 
Sand i sandkassene Bertil følger opp. Det skal også bestilles sand til Brennagrenda 
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#5 Familiebarnehagen 
Det er nå klart at dette ikke dreier seg om en vanlig familiebarnehage. Huseierne synes å skulle leie ut til 
et firma som igjen skal ansette 2 personer som skal drive den. Det skal også tilknyttes en pedagog. 
 
Velforeningen har fått tilgang til en protest fra naboene (som tidligere alle har skrevet under på at 
barnehagen kan inngjerdes). 
 
Vedtak: 
Styret ønsker ikke å ta stilling til selve etableringsspørsmålet, men er opptatt av å ha en trygg 
trafikksituasjon i området. Det forutsettes at evt. etablering av barnehage ikke gir en uønsket, negativ 
effekt på trafikksituasjonen. 
 
#6 Oppfølging av utleiesaken 
Kommunen synes nå å ønske å kjøpe to av boligene og si opp leieavtalen med de øvrige. 
 
Boligbygg tilskrives snarest. Ansvar: THL 
 
Det velges en streng linje. Argumenter: Det er ikke ønskelig at kommunen disponerer noen av husene som 
hittil. Erfaringen er for negativ. Vi har ingen tiltro til at kommunen vil følge opp bedre enn tidligere. Det 
har vært for mange innvandrere og asylsøkere konsentrert på et lite område. Velforeningen har 
utfordringer selv uten at kommunen bruker boliger i området for asylsøkere. Kommunens mangelfulle 
oppfølging har bidratt til å øke problemene knyttet til integrering av fjernkulturelle. 
 
#7 Regnskap 
Arne Egil la fram regnskapsrapport. Det har vært ekstraordinært store brøyteutgifter som kan gi 
budsjettproblemer hvis det kommer mye snø før jul. 
Utgiftene knyttet til forskjønningsarbeidet følges løpende opp. 
 
#8 Bussholdeplasser 
Styret diskuterte mulig flytting av bussholdeplassen ved Bratli gård. 
Et alternativ er flytting til rett nedenfor låven, men dette kan føre til at neste holdeplass blir avviklet. 
 
Konklusjon: 
Det tas ikke kontakt med Oslo Sporveier mhp. flytting. 
Sporveien kontaktes angående utplassering av søppelbøtter på holdeplassene. 
 
#9 Neste møte 
Torsdag 24.08.2006 hos Rehmat 
 
#10 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) 


