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Dato, tid og sted for møte Møte nr 

27.09.2007 19:00 til 21:00 
Hos Einar Nygård 

#4 etter 
generalforsamling 2007 
 

Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Torbjørn Berntsen (TB) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Einar Nygård (EN) 
Tomm Ekra (fravær) 

Møtedeltakerne 
 
Bertil Gillberg (BG) - fravær 
Rehmat Khan (RK) - fravær 
www.brennavel.no 

 
#1 Ekstraordinær generalforsamling om områdevaktholdet 10/10 kl. 19:00 
Velforeningen har mottatt tilbud på områdevakthold også fra Securitas. 
Prisen er marginalt lavere enn nåværende avtale for en tremåneders periode. 
 
Prisen fra Sikkerhetsgruppen Nordstrand vil bli enda lavere dersom antall alarmabonnementer der øker. 
Styrets vurdering er at mange nå har skiftet til Nordstrand for å ha samme selskap som det som har 
ansvaret for områdevaktholdet og pga. selskapets lokale tilhørighet. Erfaringen med Nordstrand er 
begrenset og det vurderes som for tidlig å skifte selskap. Styret ser ikke behov for å legge alternativt 
tilbudet fram på generalforsamlingen, men vil opplyse om tilbudet på møtet. 
 
Erfaringen er at vaktselskapet ofte er å se i området. 
Styret foreslår for generalforsamlingen at ordningen forlenges. 
 
Innen generalforsamlingen innhentes informasjon fra politiet om innbruddsfrekvensen i området i 2006 og 
2007 (ansvar Einar). Samtidig inviteres politiet til møtet. Vaktselskapet bes om å møte (ansvar Bertil). 
 
THL lager innkalling og sender til trykkeriet i løpet av kvelden. Torbjørn henter skrivet 28/9 ca. kl. 14:30. 
 
Innbetalingsblankett for kontingent deles ut samtidig med skrivet. 
 
Det tas sikte på et mer omfattende informasjonsskriv etter den ekstraordinære generalforsamlingen. 
 
#2 Skilting, trefelling og autovern 
Det er gått befaring angående skilting, trefelling og autovern (skade i Pasopsvingen) med firmaet ”Den 
lille hjelper”. 
 
Samlet pris for felling av 9 trær, oppkutting av greiner til flis og oppdeling av stammer i 30 cm lengder 
utgjør kr. 19.000,- + mva, dvs. kr. 23.750,-. 
Prisen anses noe i overkant. 
 
Skilting (12 skilt) inkl. graving kr. 23.400,- + mva. 
Grønne, brennlakkerte stolper gir et tillegg på kr. 100,- per stolpe og for 2 stolper som må festes i fjell 
tilkommer kr. 1.600,-, Samlet pris kr. 26.200,- + mva, dvs. kr. 32.750,- inkl. mva. 
Prisen anses forholdsvis gunstig. 
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Kostnad for reparasjon av skadet autovern i Pasopsvingen kr. 6.500,- + mva, dvs. kr. 8.125,-. Dette 
innebærer at en ny og penere løsning velges. 
 
Totalprisen anses gunstig og tilbudet fra ”Den lille hjelper” aksepteres. 
 
Det monteres ikke speil i noen kryss inntil videre. 
 
Skilting av parkeringsplassene (i tillegg til logo): 
 
Tekst skilt 1: Beboerparkering 
 
Tekst skilt 2: Korttidsparkering for gjester 
 Misbruk kan føre til borttauing uten varsel 
 
THL justerer skiltutforming i hht. dette og oversender firmaet. 
AES gir beskjed om at tilbudet aksepteres. 
 
Mht. skilting av fartsgrenser brukes samme skilt som tidligere. 
Bertil lager kart med klar avmerking av hvilke skilt som skal hvor. 
 
#3 Søknad om dekning av kostnader til trefelling på fellesarealet fra Arne Malonæs 
Arne Malonæs har søkt om støtte til dekning av andel av utgifter til felling av trær i bakken fra Pasopveien 
til Bratli gård. Fellingen har bidratt til at området har blitt penere, samtidig burde det vært søkt om midler 
fra velforeningen i forkant. 
 
Velforeningen synes at det i en slik situasjon er rimelig at velforeningen dekker kr. 5.000,-. 
 
#4 Lys i bakken mellom Pasopveien og Bratli gård. 
Kommunen har gitt tillatelse til å sette opp et lyspunkt i denne bakken. 
Det er innhentet to tilbud på utførelse av arbeidet. 
 
Komplett oppsetting inkl. graving kr. 24.843,- + mva. Pris uten graving kr. 12.120,- + mva. 
 
Det er også forespurt på gravejobben hos samme firma som vil få skiltjobben, men disse har oppgitt at det 
vil bli kostbart pga. behov for å krysse den asfalterte Pasopveien med etterfølgende reasfaltering. 
 
Lys i denne bakken har vært etterspurt lenge, og styret ønsker derfor å prioritere dette. 
 
Konklusjon: Arbeidet bestilles hos Hafslund til tilbudt fastpris. 
 
#5 Neste møte 
Neste styremøte avholdes torsdag 15. november kl. 19-21 hos Tor Helge i Langretta 10. 


