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#1 Oppsummering av Rusken
Rusken-aksjonen ble gjennomført på Brenna 10. mai. Været var flott, og voksne og barn møtte med tildels
stor innsatsvilje. Det var utplassert totalt 5 containere for å muliggjøre at beboere enkelt kunne kvitte seg
med utendørs, synlig skrot. Samtlige containere ble fulle - noen i meste laget. Dugnaden ble arrangert med
basis i totalt 5 "stasjoner" der det var søppelsekker, hansker og redskap tilgjengelig. Som vanlig kom
Bjørnebye med sin veteranlastebil og kjørte bort sekker i massevis.
Det ble fjernet mye kvist og trær på fellesarealet. Styret hadde leid inn ryddesag og kvistkvern, og mange
av de grønne lungene på fellesarealet ser nå langt bedre ut enn før. Flere stilte med motorsag slik at
spesielt brukne og syke trær kunne fjernes.
Samtlige trapper og broer ble smurt inn med olje. Mange syntes at det var greit å få tildelt en slik
veldefinert oppgave. Dette viser at det er mulig å få utført viktig vedlikeholdsarbeid uten å måtte betale for
annet enn materialene, i dette tilfellet olje og pensler.
Flere steder var det hyggelig avslutning over grillpølser, kaffe, kaker og godter. Det ble også delt ut
Rusken-gaver til barna. Det var stor enighet om at det er viktig å vedlikeholde området vårt og at Brenna
er en perle som det er viktig å ta vare på.
#2 Parkering
Det er få gjesteparkeringsplasser på Brenna og mange av dem brukes til fast parkering av huseiere og
leietakere. Problemet er økende. I Smalåkeren er det nå vanskelig å finne en parkeringsplass når beboere
får gjester. De få plassene som er misbrukes både av huseiere og leietakere. Det synes som om noen nye
huseiere har fått beskjed av selger om at det er fritt fram å bruke gjesteparkeringsplassene permanent. Det
er også en del fremmedparkering av beboere i Billitkroken.
Torbjørn hadde laget et utkast til skriv om bruk av gjesteparkeringsplassene og en skisse til skilt for
oppsetting på disse. Begge ble videre bearbeidet på møtet.
THL hadde vært i kontakt med Trafikketaten for å sondere muligheten for å få hjelp derfra til oppfølging
av vedtaket om parkering på generalforsamlingen. Han fikk opplyst at de kan ta seg av biler som ikke er
parkert i henhold til regelverket for området. Det er nødvendig å sikre god skilting av at parkering utenfor
merkede områder ikke er tillat på Brenna. Trafikketaten vil sannsynligvis velge først å gi advarsel for så å
taue bort om nødvendig.
Saken følges opp etter ferien.
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#3 Trykksak om nærmiljøet
Brenna velforening har fått positiv tilbakemelding fra Norges Velforbund på søknad om støtte på kr.
7.000,- til utgivelse av en trykksak om velet. Målgruppen er velmedlemmer av ikke-norsk opprinnelse.
Sigrid Lyngstøl vil lage en skisse til innhold. Noen aktuelle innholdspunkter:
• Hva velforeningen dekker
• Ansvar for den enkelte
• Rettigheter
Arne Egil har en kontakt som kan bidra med lay-out arbeid. Brosjyren får tekst på norsk og urdu. ILAS
trykker brosjyren som vil bli ca. 8 brettede sider.
Det tas senere stilling til om også en versjon på norsk og engelsk skal utgis.
Det målsettes å få brosjyren ferdig i september/oktober.
#4 Neste møte
Neste styremøte avholdes 30. august kl. 19-21 hos Rehmat i Langretta 11.
#5 Befaring knyttet til forvaltning av trær på fellesarealet
Styret befarte så fellesarealet.
En god del trær som ble ansett å gi for mye skygge/løvnedfall på de tilstøtende tomtene samt en del syke
trær vil bli felt over sommeren.
Disse trærne ble merket med oransje spraymaling.
Styret var i kontakt med flere huseiere under befaringen.
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