MØTEREFERAT
Dato

Referanse

18.04.2013
Referent

Lars Danielsen
Dato, tid og sted for møte
18.04.13.2013 19:00 til 21:25
Hos Christine
Sak
Styremøte Brenna Velforening
Deltagere
Tor Helge Lyngstøl (THL)
Christine Fjeldstad Nuland (CFN)
Arne Egil Sagen (AES)
Lars Danielsen (LD)
Bertil Gillberg (BG)
Edda Hvenekilde

Møte nr
1 etter generalforsamling
2013

Distribusjon
Møtedeltakerne
www.brennavel.no

Ikke til stede:
Nina Haldorsdsen
Agenda:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Konstituering nytt styre
Oppfølging av saker fra forrige møte (referat vedlagt)
Rusken – fastsettelse av dato, fordeling av oppgaver
Oppfølging av saker som ble diskutert på generalforsamlingen
Eventuell
Neste møte

Konstituering nytt styre

Tor Helge ønsker nye og gamle styremedlemmer velkommen.
2. Oppfølgingssaker
a) Fibernett/Bredbånd
Bertil og Arne Egil holder kontakt med Leverandører og kontaktpersoner.
Interessen for fiber er økende.
På generalforsamlingen ble det uttrykt ønske om at styret skulle arbeide videre med saken.
b) Parkeringsvaktene
Godkjent nye skilt. Parkeringsselskapet betaler for omskilting. Brenna velforening vil ikke få noen nytte av
skiltene dersom vi skulle komme til å bytte samarbeidspartner på dette området.
Det er ønske om at parkeringsselskapet tar runder mellom 18 og 22.
Det må sendes ut informasjonsskriv som omhandler Rusken.
Videre skal referat fra generalforsamlingen sendes ut.
Informasjon om ny skilting tas inn i det samme skrivet, som forutsettes distribuert før ny ordning iverksettes.
Nye regler iverksettes fra 1. mai.
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c) Brennaveien¨
Veien har stor slitasje og svært mange hull.
Ny klage til kommunen ble drøftet.
Arne Egil legger inn ny melding til bymiljøetaten.
Vi oppfordrer via infoskrivet om at alle beboere på Brenna sender melding til Bymiljøetaten.
Edda tar bilder av veien.
Tor Helge sender ny henvendelse.
d) Forsøpling og omdanning til hybler
Hybler:
Hybelfisering eiendommer med mye søppel i og rundt på Brenna.
Styret gjør befaring før neste møte.
Det er vanskelig å finne ut av hvordan problemet kan angripes/løses.
Det tas inn i infoskrivet en henstilling til alle om å ta vare på nærområdet.
Christine foreslår opprettelse av innsatsteam for å rydde forslummede/ forsøplet område.
Holdningskampanje rettet mot de konkrete enhetene som hovedsakelig står for forsøplingen?

e) Mørke lamper
Styret har tidligere gått inn for å forsøke å få Sikkerhetsgruppen Nordstrand til å varsle kommunen om mørke
lamper. Så langt har vi ikke vunnet fram.
Bertil kontakter selskapet på ny om spørsmålet.
Vi ønsker også at varslede mørke lamper blir rapportert i den månedlige rapporten selskapet oversender.

3) Rusken
Rusken avholdes 13. og 14. mai.
Tor Helge lager infoskrivet ferdig senest søndag 28. april med tanke på trykking og distribusjon dagen etter.
Lekeplasskomiteen kommer med liste over arbeidsoppgaver til Rusken senest 27. april.
Disse oppgavene listes sammen med normale arbeidsoppgaver i infoskrivet.
Arne Egil skaffer alt ”Rusken-utstyr” (solide sekker, hansker, beis og pensler, Ruskengaver fra kommunen etc.).
Christine skaffer godteri/ pølser og annet egnet for markering av forbedret sportsplass.
Bjørnebye kjører (Arne Egil/Bertil gjør avtale).
Vi bestiller samme antall containere som i fjor via Hanne Askautrud i Tomwil Miljø AS.
Ansvar Edda.
Plassering av containere:

Smalåkeren (på gjesteparkeringsplassen)
Brennastubben (ved gjesteparkeringsplassen rett overfor nr. 20)
På venstre side i krysset Brennaveien/ Pasopsvingen
Ved lekeplassen i Pasopveien (ved Pasopveien 31)
Nederst i Pasoplia v/ lekeplass (container også for Langretta)
Brennagrenda (Bjørnebyes henger settes på gjesteparkeringsplassen)
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Kvistkverna plasseres i Pasopveien.
Det gjøres et forsøk på å inkludere en Snegleaksjon på Rusken-dagen.
Beboere må samle inn levende snegler og bringe disse til sin oppmøteplass.
Der vil det bli delt ut Nemaslug, som infiserer sneglene.
De infiserte sneglene legges så ut i hagene som åte for andre snegler (sneglene er kannibaler).
Nemaslug kjøpes inn av velforeningen.
Bertil sjekker pris på sneglebøtter.
Christine skriver bruksanvisning.
Arne Egil rydder trær rundt ”plaskveien” i etterkant.
Arne Egil har vært i kontakt med leder for Klemetsrud skolekorps.
Han har fått oppgitt at korpset dessverre ikke kan spille under noen av de valgte Ruskendagene.

4)

Oppfølgingspunkter etter generalforsamlingen

Fibernett.
Behandlet under sak 2a.
Hyblifisering
Behandlet under sak 2d.
Innstramming av parkeringsbestemmelser.
Behandlet under sak 2b.
Støttemedlemmer til Brenna velforening.
Det er en del husstander på Brenna som ikke er medlemmer i Brenna velforening, men som likevel har fordeler av
velforeningens arbeid. Generalforsamlingen uttrykte at det var ønskelig at også disse bidro med betaling.
Arne Egil følger opp til neste møte.
5)

Eventuelt

Christine informerte om foreningen Epleslang og utsetting av bikuber.
Foreningen har uttrykt ønske om å bruke velets fellesareal til å sette ut 2 bikuber.
Styret gikk i første omgang inn for å sette ut en testkube som et pilotprosjekt.
Det orienteres om saken og utfallet av testen på neste års generalforsamling.
Arne Egil er valgt til varamedlem i KUV - Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo
KUV kan bidra til å styrke saker som velet ønsker å ta opp.
En aktuell sak er mulig kommunal overtagelse av vintervedlikeholdet av våre private veier.
Dette fordrer at det gjennomføres befaring med kommunen.
Styret er noe skeptisk til kvaliteten av kommunal snøryddig (de private veiene er nå alltid tidligere ryddet enn den
kommunale Brennaveien). En mulig løsning kan være at kommunen overtar ansvaret, mens Fossum fremdeles står
for utførelsen.
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I forbindelse med mulig (sannsynlig?) helasfaltering av Brennaveien må etablering av en mer effektiv type
fartshumper tas opp.
Lekeplasskomitéen ønsker å opprette konto på byggevarer.
Dette er noe ugreit for foreninger uten ansatte.
Arne Egil og Bertil har begge firmaer.
Innkjøp kan tas over disse firmaenes konto(er).
Edda Hvenekilde stilte spørsmål om å ta opp trafikkstøyen fra E6.
Velforeningen har tatt dette opp tidligere i samarbeid med de andre velforeningene i området.
Problemet er også påpekt i vårt innspill til trafikkplanen til bydelen.
Saken vil alltid være aktuell, men det er ikke lett å få gjort noe med den.
Skøytebane/ fotballplass.
Det er en del støy fra disse ganske sent på kvelden pga. at folk fra Nordstrand (bl.a.) har funnet ut at plassen egner
seg til kjøring med radiostyrte biler.
Plassen er imidlertid kommunalt område.
Arne Egil fjerner søppel og gamle dekk fra ballplassen, samt følger opp mulig ny forsøpling fra denne aktiviteten.

Neste møte:
Torsdag 30. mai hos Arne Egil.
Befaringsrunde (jfr. pkt. 2d) starter kl. 18:30.
Oppmøtested utenfor hos Christine.
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