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1. Gjennomgang av referat fra siste møte.
Ingen spesiell oppfølging utover saker som behandles i egne punkter.
2. Oppfølgingssaker
2.1 Klemetsrudanlegget
Det er to alternative plasseringer av biobrenselanlegg.
Bydelsutvalget har vært motstander av plassering i nord, og man ser nå på alternativ plassering i syd som
innebærer flytting av bl.a. bussholdeplass og transformatorstasjon.
Velforeningen følger fortsatt opp.
2.2. Opprusting av Brennaveien
Morten Hermstad følger (fremdeles) opp overfor Samferdselsetaten.
2.3. Bod
Det ble diskutert muligheten av å sette opp en mindre bod i nærheten av ”hockeybanen” for oppbevaring
av utstyr som brukes på banen. Dette gjelder bl.a. nye mål som styret har gitt grønt lyse til å anskaffe.
2.4. Fjernvarmeprisene
Det tas initiativ til å gjøre felles sak med andre i området mhp. å få presset prisene ned.
I første omgang tas det sikte på å få et møte med Hafslund.
Bertil skaffer en kontaktperson på Mortensrud.
THL kontakter Hafslund om spørsmålet.
2.5. Opplyse om Brenna vel til eiendomsmeglere / opplysninger til nye huseiere
Einar følger opp overfor eiendomsmeglere med brev om velforeningen.
Han tar utgangspunkt i informasjon som tidligere er sendt eiendomsmegler på Nordstrand.
THL følger opp tidligere bestemt arbeid med informasjonsbrosjyre om å bo på Brenna.
3. Erfaringen med A1 security så langt
Det er så langt gitt 14 bøter. Det er gjort 2 borttauinger.
A1 praktiserer regelverket på en ”skånsom” måte.
Behandling av ankesak parkering fra Aase Marie Hell.
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Anken må avvises av allmennpreventive hensyn.
Hell og nærmeste nabo oppmodes til å komme med forslag til opprettelse av beboerparkeringsplasser ved
Brennastubben 2 og 4.
Bertil har vært i diskusjon med beboere i Pasopveien om merking av plassen utenfor nr. 18.
Det foreslås at plassen merkes gjesteparkering. Bertil følger opp.
4. Bruk av pengene fra Hafslund / diskusjon av bruk av ”riggtomta”
I forbindelse med at styret ba om forslag til anvendelse av midlene fra Hafslund er det kommet forslag fra
Osvald Romuld i Smalåkeren om å sette opp en brakke/bod på riggtomta og se dette i sammenheng med
en generell opprusting av området.
Bertil tar kontakt med Hans Christian Andersen som arbeider ved Plan- og bygningsetaten og bor i
Brennagrenda for å søke råd om nødvendig saksgang. Målsettingen er å få fram en egnet plan for området
og at opparbeiding om mulig starter så snart snøen går. Torbjørn lager en skisse. Bodens størrelse tilpasses
tilgjengelig plass (ca. 20 m2).
Saken legges fram for generalforsamlingen.
Det har også kommet inn forslag om å beplante langs Brennaveien i rabatten mellom veien og fortauet
samt anleggelse av kunstisbane.
5. Mulig engasjement av person som kan påta seg vedlikeholds- / driftsoppgaver
Styret har flere ganger tidligere diskutert muligheten av å engasjere noen som kan ta på seg mindre
vedlikeholdsoppgaver.1
Bertil kjenner en anleggsgartner som kanskje kan påta seg denne type arbeid.
Arne Egil Sagen blir pensjonist 1. juni.
Styret går inn for å inngå en avtale med Arne Egil. Innholdet i en slik avtale diskuteres på neste møte.
6. Mulig behov for bedre veilysavtale/oppretting av skjeve stolper
Tor Helge følger (fortsatt) opp saken vis-à-vis Hafslund. Med bakgrunn i at det har vært mange lamper
som har vært mørke over tid i vinter spørres det om pris på en mulig bedre servicegrad.
7. Frivillighetsregisteret
Registrering i registeret muliggjør at andel av tippeomsetningen skal kunne gå til velforeningen.
Det anses lite sannsynlig at registrering vil gi inntekter av betydning til velforeningen.
Brenna velforening velger inntil videre ikke å registrere seg i Frivillighetsregisteret.
8. Generalforsamling
Generalforsamling avholdes onsdag 22. april. Datoen må varsles i et informasjonsskriv.
I samme skriv opplyses om erfaringene med parkeringsselskapet, om planer for riggtomta, mottatte tips
om bruk av Hafslundmidlene. Det trykkes 300 eksemplarer av informasjonsskrivet.
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9. Innbrudd
I januar var det innbrudd i Smalåkeren.
Styrets medlemmer varslet så langt det var mulig beboere om økt innbruddsfare muntlig.
Det ble også opplyst om innbruddsfare på websidene.
Bente opplyste at det lørdag 13. desember var to maskerte menn som hadde ringt på og forsøkt å komme
seg inn i Pasoplia 20. Politiet kom, men de fant ikke personene.
10. Eventuelt
Det er sendt ut tre innkassovarsler til huseiere som ikke har betalt velkontingent i tide.
Betalingsfrist er satt til 9. februar.
11. Neste møter
Mandag 2. mars hos Torbjørn Berntsen.
Onsdag 25. mars.

Vedlegg

Side 3 av 3

