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Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Torbjørn Berntsen (TB) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Tomm Ekra (TE) 
Bertil Gillberg (BG) 
Rehmat Khan (RK) 
Einar Nygård (EN) 
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www.brennavel.no 

 
 
1. Gjennomgang av referat fra siste møte. 
Kontrakt med vaktselskapet er undertegnet. 
Regnskap for hele 2007 legges fram på neste møte. 
Det er skrevet brev til Plan- og bygningsetaten om byggingen i Bilittkroken. Svar er så langt ikke mottatt. 
 
2. Biobrenselanlegg på Klemetsrud 
Det er åpent møte om saken 22/1. 
Bertil har delt ut innkalling til Dal, Brenna og en del av Mortensrud. 
Brenna vel har også lagt ut informasjon på hjemmesidene. 
Alle innlederne på informasjonsmøtet har vist svært positiv interesse for å stille på informasjonsmøtet. 
 
Det er sendt byggemelding for ovnslinje 3. Dette innebærer en fordobling av dagens søppelforbrenning. 
Et sentralt spørsmål er om kapasitetsøkning vil gi økte luktproblemer. 
Målsettingen for det opprettede interimsstyret er i første omgang å få frem informasjon. 
Mange på Lofsrud ønsker å stoppe biogassanlegget (vedtatt), biobrenselanlegget og ovnslinje 3 (vedtatt). 
Det er tverrpolitisk enighet i bydelsutvalget at en ikke ønsker biobrenselanlegget. 
Velforeningen avventer informasjonsmøtet og vurderer hvilke tiltak som kan bli aktuelle. 
 
Brenna velforening avsetter opp til kr. 5.000,- som bidrag til arbeidet med Klemetsrudanlegget. 
Evt. behov for ytterligere midler tas opp på generalforsamlingen. 
 
Rupinder Bains står fremdeles som kontaktperson for Brenna vel. 
THL kontakter fylkesmannen for å få oppdatert fylkesmannens adresseliste. 
  
3. Barnehagen i Brennastubben 16 
Styret har spesielt siste uke fått mye informasjon om problemstillingen. 
 
Barnehagen er etablert med bakgrunn i gyldige offentlige vedtak. Nå har imidlertid Fylkesmannen 
overprøvd kommunen og konkludert med at spørsmålet om veirett ikke er tilstrekkelig utredet. 
Fylkesmannen oppgir at eierne av barnehagen innen 1. februar må fremskaffe dokumentasjon som sikrer 
Brennastubben 16 veirett også for det trafikale merbelastningen som familiebarnehagen medfører.  
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Styret finner det vanskelig å forholde seg til saken da alle involverte parter er beboere på Brenna og 
medlemmer i velforeningen. Begge parter søker støtte fra velforeningen. 
 
Spørsmålet om det er begrensninger knyttet til medlemmers bruk av de private veiene har så langt ikke 
vært vurdert.  Iht. oppgave i brev fra barnehageeiers advokat er det totalt 90 adresser innenfor 
velforeningens område der det er registrert næringsvirksomhet, og det er spørsmål om det også er annen 
næringsvirksomhet som evt. kan rammes. 
 
Det innhentes uttalelse fra jurist via Norges velforbund for å få råd mht. hvilke handlingsalternativer 
velforeningen har i saken. 
 
Deretter inviteres evt. partene til møte for å fremlegge sine respektive syn. 
  
4. Håndheving av parkeringsbestemmelser og forbud mot tomgangskjøring  
Det har kommet flere henvendelser om langvarig parkering/hensetting på gjesteparkeringsplasser. Det 
lages parkeringslapper til å feste på åpenbart feilparkerte kjøretøy. 
Torbjørn utarbeider egnet parkeringslapp med velforeningens logo. 
 
Der det kommer henvendelse om overdreven tomgangskjøring tas dette opp skriftlig med vedkommende. 
 
5. Eventuelt 
Det gikk ikke ut noe informasjonsskriv før jul. 
Ei heller ble det fakturert for områdevaktholdet. 
Det legges opp til utsendelse av informasjonsskriv i etterkant av møtet om Klemetsrudanlegget. 
 
6 Neste møte 
Neste styremøte avholdes 14/2 kl. 19-21 hos Arne Egil. 
Saker til generalforsamlingen vil være tema. 
 
Avhengig av svar fra Norges velforbund inviteres evt. partene i barnehagesaken. Det kan også bli aktuelt 
med et særmøte tidligere. 
 
Generalforsamling avholdes 24/4. THL tar kontakt med formannen i valgkomiteen. 


