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Dato Referanse 
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Referent  

Morten Hermstad 
   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
04.12.2012 19:00 til 20:45 
Hos Torbjørn Berntsen 

#6 etter generalforsamling 
2012 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Christine Fjeldstad Nuland (CFN) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Morten Hermstad (MH) 
Torbjørn Berntsen (TB) 
Bertil Gillberg (BG) ( 
Lars Danielsen (LD) 
 
Ikke til stede: ingen 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda: 
  
Dagsorden: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlagt) 
2. Oppfølging av saker fra forrige referat 

a) Fartsmålingen 
b) Trafikkplan 
c) Fibernett/Bredbånd 
d) Lekeplasskomité 
e) Asfaltering 
f) Forsøpling og hybler/Brattli gård 
g) Rotter 
h) Nye websider – status 
i) Kolonialforretning nederst i Brennaveien 
j) Kostnader i forbindelse med nedkjøring av autovern 
k) Utbedring av autovern i Pasopsvingen 

3. Økonomioppfølging 
a) Faktura fra Hafslund. Arne Egil redegjør. 
b) Regnskapsstatus 2012 

4. Parkeringsvaktene. Hva gjør vi mht. avtale? 
5. Generalforsamling mars 2013  
6. Oppfølging av saker tatt opp via web og epost 
7. Eventuelt 
8. Neste møte 
 
 
1. Gjennomgang av forrige referat 
Gjennomgått og godkjent. 
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2. Oppfølgingssaker 
 
a) Fartsmålingen 

Vi legger fartsmålingssaken død, og følger heller opp via trafikkmeldingen (eget punkt). 
 
b) Trafikkplan 

Vi har gitt innspill i form av trafikkmelding. 2 x Fotgjengerfelt og ekstra lys i Brennaveien, fartsgrense 40 km/t 
i Brennaveien med “ordentlige” fartsdumper som i Dalsvingen.  

 
c) Fibernett/Bredbånd 

Morten kontaktet Canal Digital kundeservice, men ingen der kunne berette om hva som skjer på Brenna.  
Morten kontakter Altibox. 
 

d) Lekeplasskomité  
Christine har gjennomført flere møter, og har forfattet en oppsummering som styret har mottatt. Dette vil være 
innspill til budsjettprosessen for 2013. 
 

e) Asfaltering 
Endelig har vi fått regning fra asfalteringen. Litt under antatt, og ca. 13 000 kroner mindre enn budsjettert. Dette 
beløpet overføres asfaltfondet. 
  

f) Forsøpling og omdanning til hybler 
Hybler: 
Ingen aktivitet på denne siden sist. Tor Helge lager et utkast som baseres på dette og det vi skrev sist gang. 
Brattli gård:  
Naboene har sendt inn mange kommentarer om forsøpling.  

 
g) Rotter på Brenna 

Tor Helge legger inn info på WEB’en 
 

h) Bytte av publiseringsverktøy 
Tor Helge jobber med å få websidene over i nytt publuiseringsverktøy.  
 

i) Kolonialforretning nederst i Brennaveien 
Vi vet at bydelen har gått i mot bruksendring. Vi har også sendt vårt innspill.  

 
j)  Kostnader i forbindelse med reparasjon av autovern  

Leietakeren, som har skriftlig akseptert å betale, hevder nå at han venter på forsikringsselskapet. 
Arne Egil følger opp. 

 
k) Christine ønsker at det gjøres en vurdering av det “midlertidige” autovernet i Pasopsvingen mellom 

nummer 9 og 11.  
Befaring er gjort. Autovernet anses som tilstrekkelig solig, og vi gjør ikke noe med dette.  

 
3. Økonomigjennomgang 
a) Regning på lys mottatt fra Hafslund 
Vi har mottatt regning for 2010, 2011 og 2012 pålydende 306 000 kroner. Vi synes prisen pr. lyspunkt var i høyeste 
laget, og det utgjorde en prisoppgang på 50 % fra siste regning fra Hafslund (2009).  
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Bymiljøetaten i Oslo kommune aksepterte vår dokumentasjon, og vi har mottatt kreditnota og ny faktura basert på 
2009-pris regulert med konsumprisindeks pålydende 161 000 kroner. Vi har også bedt om å få splittet fakturaen, og 
fått innvilget tre avdrag med ett i år og to i 2013. Bra!  
  
b) Regnskap pr. november 
Vi har søkt om 114 000 i momsrefusjon. Arne Egil hadde sjekket i dag, og det var ikke avklart, men blir avklart i år. 
Arne Egil hadde estimert resultatet for 2012 til å bli ca. 50 000 i underforbruk, altså overskudd, som overføres fond.  
Får vi momsrefusjon så kommer dette i tillegg. Strøm og asfalt neste år tas fra fond. 
 
 
4. Parkeringsvaktene 
Vi ser nå at A1 ikke frekventerer området lenger. Dette på grunn av at vi takket nei til tillegg på 599 kroner pr. 
måned siden A1 var blitt med i Parkeringsklagenemnda. I dag er det derfor basert på at man ringer inn til A1 og ber 
dem om å komme.  
Bertil ringer Roy og hører hva som skjer dersom vi betaler inn en sum pr. måned. Men vi må være sikre på at vi får 
en tjeneste dersom vi skal endre avtalen vår. 
 
6. Generalforsamling 2013 
Fra vedtektene: Saker som skal behandles må være styret skriftlig i hende innen utgangen av januar. Denne fristen 
samt dato for generalforsamlingen, skal styret meddele medlemmene innen utgangen av desember måned.  
 
Dato: Torsdag 14. mars, 19:00 til 21:30. 
Arne Egil bestiller lokaler på skolen. 
Tor Helge legger informasjon om årsmøtedatoen ut på web og skriver infoskriv for distribusjon.  
 
7. Oppfølging av saker tatt opp via web og epost 
Kun to saker denne gangen: 
Det har vært sykkeltyveri i en garasje. 
Henvendelse om fotgjengerfelt. Arne Egil sender vår tilbakemelding på trafikkmeldingen. 
 
I tillegg har vi fått melding om litt uforsiktig brøyting på våre veier. Arne Egil kontakter Fossum.  
 
8. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt.  
 
9. Neste møte 
Hos Tor Helge 15/1 kl. 19:00 
- Generalforsamling og budsjett.  
 
 
Følgende rekkefølge har vi hatt i styreåret 2012/2013: 

• 04.12.2012: Torbjørn 
• 30.10.2012: Morten 
• 11.09.2012: Arne Egil 
• 20.06.2012: Christine 
• 24.05.2012: Lars  
• 10.04.2012: Bertil 
• 15.02.2012: Tor Helge 


