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Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Bertil Gillberg (BG) 
Tomm Ekra (TE) 

Møtedeltakerne 
Tahir Salam (fravær) 
Rehmat Khan (fravær)  
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#1 Forberedelse til generalforsamling 
Underlaget til generalforsamlingen ble trykket i form av et 20-siders hefte og delt ut innen fristen. 
 
Det ble etter at underlaget var trykket oppdaget at det var brukt en regnskapsoppstilling i budsjettoppsettet 
som ikke helt stemmer med det reviderte regnskapet, selv om hovedsummene er like i de to versjonene. 
Forskjellen skyldes at en post på kr 7.728 for innkjøp av skilt med 15 km fartsgrense/1 min tomgangs-
kjøring i en tidligere versjon av regnskapet var ført opp under posten ”Informasjon og kommunikasjon”. 
Senere ble dette endret slik at beløpet i regnskapet ble ført under posten "Vedlikehold veier og trapper". 
 
Det opplyses om denne forskjellen på generalforsamlingen. 
 
Styremedlemmer møter i god tid før generalforsamlingen. Arne Egil sørger for medlemslister for 
avkryssing av fremmøte. 
 
#2 Utestående fordringer 
Det er nå kun ett medlem som skylder kontingent. 
Vedkommende har fått en rekke krav, men har så langt ikke betalt. 
Arne Egil tar kontakt for å spørre om hvorfor utgiftene til fellesskapet ikke betales. 
 
#3 Fjerning av søppel på området 
Arne Egil følger opp. Klemetsrud idrettslag har møte 12.04 for bl.a. å diskutere denne saken. 
 
#4 Skilting 
Et skilt med 15 km/t-merking er stjålet (skrudd ned) i fra krysset Brennaveien/Brennastubben. 
Bertil sørger for at nytt skilt monteres. Denne gangen brukes vinkelsliper på boltene for å vanskeliggjøre 
fjerning. 
 
#5 Rusken 
Rusken avholdes 10/5. Det er opplyst om dette på forsiden av heftet med innkallingen til 
generalforsamling. THL hadde utarbeidet forslag til organisering av Rusken-aksjonen. 
Det legges opp til følgende: 
 

• Velforeningene som grenser til Brenna velforenings område kontaktes mhp. sikre at områder som 
kan falle mellom to stoler også ryddes. 
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• Det settes opp liste der ansvar for rydding av grønne lunger på fellesarealet tilordnes de husene 
som er nærmest området. 

• Det opprettes totalt fem ”stasjoner” for utlevering av søppelsekker/redskap (lekeplassene pluss 
Smalåkeren). De ansvarlige diskuterer servering i god tid før dugnaden slik at 
pølser/boller/godter/brus kan skaffes. 
Ansvar: 
 Langretta: Tor Helge 
 Pasopsvingen: Tahir 
 Brennagrenda: Bertil 
 Pasopveien: Eva Haus (forespørres av Arne Egil) 
 Smalåkeren: Torbjørn Berntsen 

• Velforeningens to kantklippere utplasseres ved to av ”stasjonene”. 
• Tor Helge varsler Boligbygg om dugnaden mhp. at kommunen følger opp overfor sine beboere. 
• Dugnadsdeltakere som har egen motorsag oppfordres til å ta med denne. 
• Trappene + broa til ”plaskveien” smøres inn med olje. Arne Egil skaffer Olje og koster. 
• Tomm kontakter Bjørnebye angående bortkjøring. Stor henger settes ut i Brennagrenda et par 

dager før dugnaden. Tomm henter også leveringslapper på Brobekk og skaffer noen par hansker. 
• Bertil leier ryddesag for tynning av fellesarealet. Han tar en runde og rydder i forkant av dugnaden 

slik at kvister kan fjernes på dugnad. 
• Det settes ut to containere (Pasopveien v. nr. 9 og Brennastubben på fellesarealet v. nr. 13). Tor 

Helge bestiller containerne. Disse settes ut på formiddagen samme dag som dugnaden. 
Containerne blir stående kun kort tid for å hindre at for mye fylles på lasset. 

• Tor Helge lager innkallingsskriv der arbeidsoppgaver fordeles. 
 

# 6 Asfaltering 
Flere av styremedlemmene hadde i hht. avtale på forrige møte befart området for å å kartlegge behovet for 
asfaltering. Det var enighet om at det ikke er aktuelt med annet enn flikking på asfalten i år. Følgende 
flikkbehov er så langt registrert: 
 
Langretta: Et stort hull ved nr. 8/10 må fylles. 
Smalåkeren: Intet registrert 
Pasopveien: Noen hull pluss noe kantarbeid 
Pasopsvingen: Behov for å asfaltere noe ved lekeplassen 
Pasoplia: Intet registrert 
Gamle Brennavei: Grusing + asfaltering av parkeringsplass. Båthenger må fjernes. 
Brennagrenda: Noe kantarbeid 
Bratlistubben: Intet registrert 
 
Arne Egil tar kontakt med Østlandske asfalt angående utførelse av arbeidet. Firmaet bes også om å gi et 
prisanslag på å reasfaltere de private veiene. 
 
#7 Behov for mindre gravearbeider 
En festepåle for autovernet i Pasopsvingen er kjørt ned. Tor Helge legger ut et spørsmål på web om 
hendelsen. Arne Egil kontakter gravefirma mhp. å få etablert en avtale for utførelse av dette oppdraget og 
andre mindre oppdrag som etter hvert må forventes å ville dukke opp. 
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#8 Områdevaktholdet 
Det er nå ca. 50 som har tegnet avtale med Nordstrandsgruppen om alarm, og dette vil gi rabatt på videre 
områdevakthold. 
 
Selskapet oppgir at det er viktig at avtalen om områdevakthold utnyttes. For eksempel bør vaktselskapet 
ringes dersom mistenkelige biler eller personer observeres. Nordstrandsgruppen vil da komme for å sjekke 
forholdet. 
 
#9 Henvendelsen til Viken fjernvarme 
Viken har enda ikke svart på henvendelsen. Tor Helge har etter å ha purret via epost 28/3 fått lovnad fra 
avdelingssjef salg Stein Randby om at vi vil få et svar etter påske. 
 
#10 Annet 
Tor Helge kontakter kommunen mhp. å få beplantet rabatten mellom Brennaveien og fortauet der. 
 
#11 Møteplan 
Neste styremøte avtales etter generalforsamlingen 19. april. 


