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#1 Parkering
Styret snakket før sommeren med eierne til de to avskiltede bilene i hhv. Pasopveien og Pasoplia. Begge
bilene er nå fjernet.
TB tok i august initiativ til beboermøte om temaet i Smalåkeren. 10 av 15 huseiere møtte. Det ble
diskutert hvordan det kunne sikres en bedre parkeringssituasjon i Smalåkeren. Styret har fått referat fra
møtet. Mange yrkesbiler benyttet gjesteplasser, og noen hadde leid ut til beboere med en bil mens det etter
hvert viste seg å være tre. Etter møtet har situasjonen blitt bedre. IH stilte spm. ved om det var riktig
fremgangsmåte å ha lokale møter uten å involvere trafikkutvalget. Han hadde etter møtet opplevd å bli
truet av en i det aktuelle området da han tok kontakt for å snakke om parkering.
Styret diskuterte tiltak for å bedre parkeringssituasjonen generelt. Det er flere problemstillinger:
− Misbruk av gjesteplasser
− Etablering av nye plasser
− Parkering utenfor gjesteparkeringsplasser
På møtet i Smalåkeren ble bedre skilting etterspurt. TB hadde tatt bilde av eksempler på skilting. På
skiltene var det henvist til at ”privatrettslige regler” gjelder.
Det gjøres en befaring mhp. å fastsette hvor det skal skiltes gjesteparkering (BG og IH innen 4/9). Det tas
kontakt med gravefirma for å feste stolper (AES etter at oversikt finnes). Samtidig repareres autovern i
Pasopsvingen. THL utformer skilt og oversender til BG som står for kontakten med skiltprodusent.
Skilttekst:

Parkering forbudt
Kun korttidsparkering for gjester
Brenna vels logo

Det er nå etablert ekstra parkeringsplasser i Gamle Brennavei. Arbeidet ble utført i forbindelse med
asfalteringen og den nye plassen er fin. Styret fremmer evt. forslag om etablering av flere slike plasser på
generalforsamlingen.
THL hadde med basis i utkast fra TB laget utkast til rundskriv om parkering.
Skrivet trykkes og distribueres snarest. THL sender skrivet til ILAS umiddelbart og bestiller trykking av
300 eksemplarer. EN henter arkene. EN og Rehmat deler ut.
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#2 Felling av trær
Det var befaring før sommerferien og et antall trær er nå merket med orange kryss for felling. AES tar
ansvar for innhenting av pristilbud på felling, avsaging av greiner samt oppdeling av stammer. AES
forespør først et firma som kan ta både trefelling og graving for skilter. Det bes om spesifisert tilbud.
Deretter forespørres firmaet EN brukte om pris på bare trefellingen.
Det legges opp til at trærne er felt i løpet av september.
#3 Asfalteringen som er foretatt.
Langretta:
40.500,P-plass Gamle Brennavei:
28.875,”Klatting”
31.375,Sum
100.750,Langretta og ”klatting” føres på asfaltering, Gamle Brennavei føres på fellesarealer.
Det er etter asfalteringen meldt behov for tre fartsdumper (Gamle Brennavei, Pasopveien 41,
Brennagrenda 1 og nederst i Smalåkeren). Dette må tas til neste år. Styret vil sikre at vedtatt regelverk
følges før etablering.
THL tar kontakt med Tom Ausen i Oslo vei angående befaring av Brennaveien. Det er ønske om
fotgjengeroverganger og generell forskjønning av veien. IH og BG er med på befaring.
#4 Områdevaktholdet
Det er vedtak for områdevakthold ut oktober og det må avholdes ekstraordinær generalforsamling for evt.
å forlenge ordningen. I hht. vedtektene skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling minimum 14
dager før generalforsamlingen finner sted.
Det legges opp til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 10. oktober. Rehmat kontakter Lofsrud
skole angående lokale. THL lager innkallingsskriv.
# 5 Forbrenningsanlegg for flis
Otto Milvang (Grønmokomiten) innkalles til neste møte for diskusjon av evt. tiltak fra Brenna velforening
i forbindelse med denne etableringen.
# 6 Gjennomgang av regnskapsrapport per 30.06
Velforeningen ligger mht. forbruk noe under budsjett.
Det tas kontakt med Norges velforbund for gjennomgang av lekeplassene mhp. å få en uttalelse om hva
som evt. må gjøres. Målsettingen er å få sikre lekeplasser.
#7 Neste møte
Neste styremøte avholdes torsdag 27. september kl. 19-21 hos Einar i Pasopveien 41.
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