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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
20.11-2013 19:00 til 21:30 
Hos Arne Egil Sagen 

#7 etter generalforsamling 
2013 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

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

Styret 
 
www.brennavel.no 

  
Agenda: 
 
1.   Godkjenning av referat fra forrige møte (referat vedlagt) 
2.   Oppfølging av saker fra forrige møte 
3.   Budsjett 2014 (vedlegg budsjettutkast og oktoberrapporter) 
4.   Parkering i Brennaveien (ref. vedlagte brev til politiet og svarbrevet) 
5.   Parkeringssak feil ilagt gebyr (vedlegg) 
6.   Oppfølging av mørke gatelys fra Sikkerhetsgruppen (Inspeksjonsapport vedlagt) 
7.   Oppfølging ulovlig bygging/bygging utenfor egen tomt. 
      Vi må få etablert enighet om hvem som skriver hvilke saker. 
8.   Jubileumsarrangementet. Gjennomgang av planer og status. 
9.   Bredbånd - status og tiltak (Det har gått mange eposter her. Jeg legger dem ikke med.) 
10. Saker som er innmeldt via web/epost 
11. Eventuelt 
 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Noe diskusjon om tidspunkt som ble avtalt for møtet i dag. Det ble besluttet at vi forholder oss til 
møtetidspunktet vi legger inn i velkalenderen. For øvrig godkjennes referatet. 

 
2. Oppfølging av saker fra forrige møte 

- Høye veikanter – Tom Ausen kontaktet av Arne Egil – han følger opp videre 
- Rasering av skogen – leserinnlegg ved Sigrid Lyngstøl førte ikke frem. Bertil følger opp gjennom 

bymiljøetaten 
 

3. Budsjett 2014 (vedlegg budsjettutkast og oktoberrapporter) 
Regnskap 2013: 
- Gjennomgang av regnskapet ved Arne Egil, kort orientering om omkonteringer i regnskapet siden sist –  
- Utbetaling av styrehonoraret før jul.  
- Momsrefusjon venter vi på – det skal komme snart (uklart om vi får) 
 
Budsjett 2014: 
Forutsatt en heving av velkontingenten med 10 %.  



 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

20.11.2013 
 

 
Referent 

Christine Nuland 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

- Økning i asfalteringsfondet 
- Økning i punktet for brøyting og strøing 
- Økning i punktet diverse som omfatter snegleaksjonene (2 stk) 
- Avsetning på 5200 til et eget fond til lekeplassutbedring 
- Økning på posten for vaktmestertjenester 
- Økning div. utgifter 

 
Før generalforsamlingen må vi ha to alternative budsjettutkast – et som tar høyde for kontingentøkning og et som 
ikke forutsetter kontingentøkning.  
Det vi tidligere har kalt sosiale aktiviteter belastes fondet for lokalt miljøarbeid (der det pt. står 30 000,-) 
 
4.   Parkering i Brennaveien (ref. brev til politiet og svarbrevet) 
Legges litt på is – vi avventer saken – Tor Helge 
 
5.   Parkeringssak feil ilagt gebyr 
Saken er ryddet. Bilen er registrert på annen adresse, men på beboers navn. Gebyret er frafalt.  
 
6.   Oppfølging av mørke gatelys fra Sikkerhetsgruppen 
Hvilke gatelys virker ikke? Vi trenger nærmeste adresse til mørke gatelys. Rapporten fra sikkerhetsgruppen må 
endres. Slik den ser ut nå er den verdiløs. 
Vi skulle også ønske å få meldinger om reelle utrykninger til beboere i feltet. Tor Helge følger opp saken videre. 
 
7.   Oppfølging ulovlig bygging/bygging utenfor egen tomt. 
Vi må få etablert enighet om hvem som skriver hvilke saker.  
 
Tor Helge skriver første brev om saken i Smalåkeren 
Vi bruker brevet som mal for brev om sakene i Pasopveien 5 og 7,  
 
8.   Jubileumsarrangementet. Gjennomgang av planer og status. 
Bertil snakker med Nina om å endre på bestillingen av teltene, slik at vi heller får en opsjonspris som kan gjelde 
frem til vi har fått generalforsamlingens godkjenning. 
 
9.   Bredbånd - status og tiltak 
Saken utsettes grunnet tidsnød 
 
10. Saker som er innmeldt via web/epost 

- Parkering i Pasoplia – Velforeningen kan ikke gjøre noe med denne saken før beboer søker om tillatelse 
gjennom oss.  

- Lavvo for barnehage på Bøler – vi er orientert. Vi merker oss at godkjenning er gitt 
- Luktproblematikk fra Grønmo og Klemetsrudanlegget– vi legger ut linken til klageinstansen i neste 

infoskriv og på hjemmesidene våre 
- Tyveri: Dekktyveri fra garasje – dette er meldt videre til Sikkerhetsgruppen av Bertil 
- Gatelysene – informasjon til beboer om mørke gatelys og hva man kan gjøre selv. 

 
11. Eventuelt 
Ingen saker meldt til eventuelt. 
 
 
Neste møte: 17/12 klokken 19:00 hos Christine (avtalt via eposter etter møtet). 


