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1. Gjennomgang av referat fra siste møte. 
Ingen spesiell oppfølging utover saker som behandles i egne punkter. 
 
2. Oppfølging av Klemetsrudanlegget 
Det blir konsekvensutredning av utbyggingen. Biogassanlegget: Det skal gjennomføres en 
luktundersøkelse. Det klages mye på lukt på Lofsrud, men ingen klager er registrert av EGE. Det stilles 
spørsmål ved hvor lukten kommer fra. For Brenna vil utsikten til et stort nytt bygg og kanskje enda mer 
dårlig lukt bli ulempene. 
 
Det synes nå rimelig klart at det kommer et biobrenselanlegg på Klemetsrud. Biobrenselsanlegget vil ikke 
kjøres om sommeren. Samtidig er det nå etablert tilstrekkelig motstand slik at plagene ved anlegget 
minimaliseres. Det legges opp til en underskriftskampanje i nærmiljøet. 
 
Bertil / Bente følger opp saken. 
 
3. Trefelling 
Etter å ha vært i kontakt med aktuelle personer som ønsket å få felt trær på fe llesarealet endte saken med 
at kun henvendelsen fra Håkon Helmersen og Ahmed Mahic i Pasopsvingen vil føre til felling. Håkon har 
innhentet pris på jobben (ca. kr. 3.000,-) og han sørger selv for oppfølging. 
 
4. Opprusting av Brennaveien 
Morten Hermstad har kontaktet Tom Ausen i Samferdselsetaten angående Brennaveien. 
Svar på spørsmål om veien fremgår under (svarene er understreket). 
 
1. Er Brennaveien satt på asfalteringslista i år? Nei 

• hel asfaltering? 
Nei 

• reparering (det er veldig mange hull nå)? 
Den skal lappes 

• hvis ikke i år - neste år? 
Blir satt opp i konkurranse med andre veier, det er ikke sikkert den når frem 

 
2. Utbedring av bussholdeplass ved Brennavien 137/Brattlistubben nordgående retning 

• Kan du bekrefte at du har tatt tak i bussholdeplassen? Hva er status? 
Den står på lista som vår entreprenør skal foreta noen utbedringer på 



 
MØTEREFERAT 

 

Dato Referanse 

19.06.2008 
 

 
Referent 

Tor Helge Lyngstøl  
 

Vedlegg 

 
 
 

 

  

3. Gressklipping i rabatt  
Gresset i rabatten har nå vokst til store høyder. Det er stedvis veldig stygt. Er det en plan som forteller når 
rabattene i Brennaveien skal klippes? 
Vi rekker kanskje denne før ferien 
 
5. Videre kontakt med parkeringsselskap 
Bertil har kontaktet A1 Security, men de rette personene har ikke vært tilgjengelige. 
Det tas ny kontakt over sommerferien. 
 
6. Velforeningens bruk av bod 
Bente har kontaktet Kristine Louise Bekkevold angående tilgang til bod i ”låven” på Brattli gård. Det er 
mulig å leie rom for utstyr velforeningen eier. Saken følges opp etter sommerferien. 
 
Det antas ellers hensiktsmessig å levere maskiner til service hver høst. 
 
7. Befaring med Hafslund ang. Brennaveien 
Hafslund viste seg imøtekommende ift. å utbedre etter seg, forutsatt at dette gjaldt området som var berørt. 
Arne Egil gir tilbakemelding til Hafslund så snart epost fra Bilittkroken er mottatt. De i styret som har 
andre forslag enn det som fremgår av AES sin epost melder til ham med epost snarest. 
 
8. Befaring med Per Kr. Fossum angående plenklipping, utbedring av ”riggtomta” etc. 
Torbjørn har gått befaring med Fossum angående plenklipping og opprusting av riggtomta. Tilbud er så 
langt ikke mottatt. Fossum har nå byttet den ødelagte gruskassa i Brennagrenda. 
  
9. Oppfølging av Rusken 
Willy Strand stilte med sin store lastebil og kjørte bort opplukket avfall. Brenna velforening er takknemlig 
for at Willy sørget for korrekt levering av lasset uten å fakturere velforeningen. 
 
10. Ubehageligheter etter felling av tre ved Smalåkeren 3. 
Det er nå klart at Brenna velforening har kommet i skade for å felle et stort tre på et område som viser seg 
å være en del av det kommunale fellesarealet. Vurderingen i sin tid var at treet kunne falle ved sterk vind 
pga. åpne røtter. 
 
11. Asfaltering 
Det tas befaring med Østlandske Asfalt over sommerferien. 
 
12. Oppretting av skjeve stolper 
Driftsavtalen med Hafslund dekker ikke skjeve stolper. 
Det tas kontakt med Hafslund mhp. å få rettet skjeve stolper. 
THL følger opp saken. Det spørres om pris. 
 
13. Neste møte 
Første møte etter ferien avholdes torsdag 21. august kl. 19:00 hos Bente Kibuuka. 


