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Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) Delvis 
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
Christine Fjeldstad Nuland (CFN) 
Lars Danielsen (LD) 
Nina Haldorsdsen (NH) 
 
 

Styret 
 
www.brennavel.no 

  
  
  

Agenda: 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte  
2. Oppfølging av saker fra forrige møte 
3. Oppfølging ulovlig bygging/bygging utenfor egen tomt. 
    Hvordan tar vi dette videre. THL er rimelig forvirret etter forrige møte. 
4. Arbeid med Brennafestival / -jubileum – status (2 vedlegg - tilbud og fotografi av telt) 
5. Romleir 
    Status 
6. Åpningen av Sportsplassen - Evaluering av arrangementet 
7. Jubileumsarrangementet. Gjennomgang av planer og status. 
8. Bredbånd - status og tiltak 
9. Bekymringsmelding sprøytefunn - tiltak? 
10. Saker som er innmeldt via web/epost 
11. Faktura (vedlegg) - Christine informerer kort 
12. Eventuelt 
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1. Referat godkjent. 
 

2. Oppfølgingssaker 
a. Parkering Brennaveien. THL lager utkast til brev til Bymiljøetaten med anmodning om å vurdere innføring 

av parkeringsregulering pga. trafikkfarlig parkering. 
b. Brennaveien, høye kanter etter asfalteringen. AES sjekker med bymiljøetaten hva de synes om dette. 

 
3. Oppfølging ulovlig bygging/bygging utenfor egen tomt. 
Tomteoppmåling gjennomført i Pasoplia for kontroll av plassering av støttemur. Oppmålingen viste at muren var 
innenfor, men styret anser det nødvendig å passe på at det ikke bygges utover tomtegrensene i området. 
 
Hybelhus. Brenna vel sender bekymringsbrev til plan og bygg for de husene det gjelder. Det skrives ett brev per 
sak, med kopi til eier av huset, til brannetaten og til velforeninger i nærområdet. 
 
4. Arbeid med Brennafestival / -jubileum – status 
Nina informerte. 
Det er mottatt tilbud på leie av telt, bord og stoler. Pris.ca kr. 40.000,-. 
Styret vil foreslå en budsjettramme på totalt kr. 80.000 for hele arrangementet. 
Det vurderes å innføre et mindre beløp for påmelding. 
Nina tar initiativ til å få etablert en arrangementskomité og gjennomføre en idédugnad. 
 
Nina utarbeider tekst til et infoskriv før jul. 
Festen skal avholdes 23. august. 
 
5. Romleir status 
Politiet var på befaring i området. Personene som bodde i leiren flyttet etterpå. Det var en liten prosess med Oslo 
kommune knyttet til kommunens ansvar for opprydding, men siden området der det var slått leir tilhører Brenna 
velforening ble det opplyst at Brenna velforening måtte ordne opp selv. Dette resulterte i en utgift for velforeningen 
på kr. 3.500,- for opprydding og avfallshåndtering. 
 
6. Åpningen av Sportsplassen - evaluering av arrangementet. 
Arrangementstidspunktet viste seg å bli ca. en uke for tidlig, da alt arbeidet Bymiljøetaten skulle utføre ikke var 
ferdig pga. dårlig vær i begynnelsen av uken. Bl.a. gjenstod noe asfaltarbeid. 
 
Det hadde vært ønskelig at noe flere folk hadde møtt opp, men det var et hyggelig og positivt arrangement. 
Vegard Jensen fra Søndre Nordstrand Bydel deltok. Bordtennisbordet ble formelt overlevert.  
 
7. Dublett av pkt. 4 – feil i møteinnkallingen 
 
8. Bredbånd - status og tiltak 
Styret utreder mulighet for fiber på Brenna. Den tilbyderen det arbeides med nå er Bayonette AS. 
Firmaet trenger flere opplysninger om området og eierforhold til kulvertene. 
Arne Egil prøver å få informasjon fra Hafslund angående kulvertene. 
 
Bertil finner ut av trekkmuligheter i området. 
Tor Helge ønsker et nytt forsøk med Canal Digital som leverer TV etc. i dag. 
CanalDigital har tidligere kommet med et dyrt tilbud som ikke er gjennomførbart, men firmaet burde pga 
tilstedeværelse ha et godt utgangspunkt. Tor Helge sender en ny henvendelse til Canal Digital. 
 
Lars/ Christine jobber parallelt og beholder kontakten med Bayonette. 
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9. Bekymringsmelding sprøytefunn 
2 stk. sprøyter funnet. 
Ingen systematisk informasjon om dette er gitt ut, men barnehagene i området har fått beskjed. 
 
Temaet tas også opp i neste infoskriv. 
Det kan være at problemet forsvant med romleiren siden den ene sprøyta ble funnet utenfor denne. 
 
10. Saker som er innmeldt via web/epost 
a) En beboer har registrert folk i bil som synes å bruke åpne trådløse nettverk. Beboere rådes til ikke å operere med 

åpne trådløse nett. 
b) En bil som var parkert på privat grunn ved Brenna gård er feilaktig tauet bort. Brenna vel og A1 Security deler 

ansvaret. Bileier får tilbakebetalt gebyret mot fremleggelse av kvittering. 
c) Parkeringsspørsmål, tilbakemelding er sendt. 
d) Fiber, spørsmål om det er fiber på Brenna. 
e) Forespørsel om å parkere bobil på gjesteparkering. 

En beboer har en kollega som pga. brann i eget hus trenger et midlertidig sted å bo. Beboeren kan leie ut hybel, 
men dette gir ikke tilstrekkelig med plass. 
Styret er i utgangspunktet positivt innstilt til at beboeren ønsker å hjelpe til, selv om vi tror at dette i praksis kan 
bli kaldt og vanskelig på vinteren. Styret finner det ikke riktig å gi noen godkjennelse for at noen skal bo i bobil 
på gjesteparkeringsplass. Vi anser at det eventuelt må innhentes skriftlig tillatelse fra alle berørte naboer. Dvs. 
tillatelse fra alle som bor i nærheten og som anser parkeringsplassen som relevant å bruke.  

 
11. Faktura 
Det er innkjøpt en huske fra Sverige. Velforeningen mottok en uventet ekstrafaktura for håndtering av fortollingen. 
Etter en del fram og tilbake aksepterte avsenderfirmaet å betale alle merutgifter som det ikke var informert om. 
 
12. Eventuelt. 
 

a) Regnskapsstatus pr. 30. september ble gjennomgått 
b) Partneravtale med DNB. Det inngås partneravtale for å minimalisere gebyrer. 
c) Gjerde på lekeplassen i Pasopsvingen. Ved en feil ble deler av gjerdet plassert inne på en av tomtene. 

Gjerdet flyttes. Det antas at eier aksepterer at dette blir gjort til våren. 
d) Bertil informerer om samhandling med velforeninger. 

Søndre Dal gård barnehage ber om støtte fra velforeningene i området til å sikre kommunal nabotomt. 
e) Klage på rasering av skogen. Oslo kommune ved Skogsjefen (Bjørn Samuelsen) kontaktes med anmodning 

om opprydding. 
  
Neste møte 

 
20/11 klokken 19:00 hos Arne Egil 
 


