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1. Gjennomgang av referat fra siste møte. 
Det er satt lapp på en bil som har vært langvarig parkert på gjesteplass i Brennastubben. 
Trafikketatene vil forsøke å kontakte vedkommende før det tas videre skritt. 
 
2. Ovnslinje 3/ Biobrenselanlegg på Klemetsrud 
Brynjar Hansen (bor på Lofsrudhøgda) er initiativtaker og kaller inn til møter. 
 
Det er fare for at ovnslinje 3 vil kunne gi luktproblemer i området vårt. 
Brenna vel sender protest på etablering av enda en ovnslinje ved Klemetsrudanlegget. 
Det uttrykkes bekymring for at anlegg som skal bidra til bedret luftkvalitet i byen hver gang lokaliseres i 
vårt lokalområde og fører til dårligere miljø her. 
 
Mht. mulig etablering av biobrenselanlegget så er det svært viktig at et så belastende anlegg ikkw 
lokaliseres til Klemetsrud. Tidspunkt for reaksjon fra velforeningen synes å være når konsekvensutredning 
foreligger. 
 
Det er lagt til rette for innmelding av luktproblemer til Energigjenvinningsetaten på etatens websider. 
Beboere på Brenna oppfordres til å bruke disse sidene ved luktproblemer. 
 
Gå til: http://www.energigjenvinningsetaten.oslo.kommune.no/om_oss/article101315-14027.html 
 
3. Generalforsamlingen 24/4 
Rehmat har bestilt lokalene. Tor Helge har tatt kontakt med Sigrun Sundfær som leder av valgkomiteen. 
Generalforsamlingen starter kl. 19:00 og varer to timer. 
 
Ad regnskap 2007: 
Totalt er det et overforbruk på kr. 76.055. 
Hovedgrunnene til dette er kostnader til trefelling, etablering av beboerparkering i Gamle Brennavei, 
skilting, autovern i Pasopsvingen og lyspunkt i bakken ved Bratli gård. 
 
Det legges opp til en diskusjon på generalforsamlingen om behov for vaktmestertjenester for å sikre at 
fellesområdet ivaretas slik at området er mest mulig representativt. THL kontakter Fossum, som har 
brøytingen, om pris på slike tjenester. 
 



 
MØTEREFERAT 

 

Dato Referanse 

14.02.2008 
 

 
Referent 

Tor Helge Lyngstøl  
 

Vedlegg 

 
 
 

 

  

Det foreslås opparbeiding av riggtomta, og vurderes om det kan gjennomføres en opparbeiding av 
bussholdeplassen ved Brattlistubben. 
 
Alle tenker på mulige andre saker styret skal fremme til neste møte 27/3. 
Frist innlevering av forslag 14/3. Frist for at medlemmene skal ha mottatt underlag 3/4. 
Innkalling sendes også til Boligbygg. 
 
Følgende skal følge innkallingen: 

1. Årsberetning 
2. Rapport om Grønmokomiteens arbeid 
3. Regnskap 2006 
4. Revisjonsberetning for 2006 
5. Forslag 
6. Forslag om økt velkontingent 
7. Budsjett 2007 
8. Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

 
4. Informasjonsskriv  
Det forelå utkast til informasjonsskriv som ble gjennomgått på møtet. 
Tor Helge oversender til trykkeriet rett etter styremøtet. Det trykkes 300 eks. som fordeles til alle som bor 
på Brenna. Torbjørn henter ferdige skriv hos ILAS på fredag. 
 
Distribusjon: 
Rehmat: Langretta, Pasoplia og Pasopsvingen. 
Torbjørn: Smalåkeren og Gamle Brennavei 
Tomm: Brennaveien og Bratlistubben 
Einar: Pasopveien 
Bertil og Arne Egil: Brennagrenda og Brennastubben. 
 
5. Eventuelt 
Torbjørn oppga at det var behov for å felle trær ved Smalåkeren 9 (tomt mellom nr. 7 og nr. 11). 
Styret vil på vårparten følge opp at Brennaveien settes skikkelig i stand etter rørarbeidene. Arbeidet har 
vært til stor ulempe for beboerne på Brenna. 
 
6. Neste møte 
Neste styremøte avholdes 27/3 kl. 19-21 hos Torbjørn. 


