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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
17.12-2013 19:00 til  
Hos Christine Nuland 

#8 etter generalforsamling 
2013 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Bertil Gillberg (BG) 
Christine Fjeldstad Nuland (CFN) 
Lars Danielsen (LD) 
 
Ikke tilstede 
Edda Hvenekilde (EH) 
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. Parkering i Brennaveien (ref. saken som har versert mellom styremedlemmene) 
4. Innhold infoskriv 

5. Jubileumsarrangementet. Hvor står vi? Hva skal evt. stå i infoskriv om dette? 

6. Bredbånd - status og tiltak 
7. Saker som er innmeldt via web/epost 
8. Eventuelt 

 

 

 

 

1. Godkjenning av referat 
To endringer tas inn som rettelser. Nina Haldorsen deltok ikke på forrige møte. Dato for møtet var 
den 21.11 – ikke den 20.11 som sto i referatet. 
 

2. Oppfølging av saker fra forrige møte  
• Problematisk høye kanter etter asfaltering av Brennaveien: Kommunen har vært her og fylt 

på fyllmasse i svingen. Vi har nå hatt et uhell med privatbilist på Brenna, og mistenker at 
bussen også kan ha hatt et uhell. CFN følger opp Ruter og sjekker om det finnes en 
avviksregistrering på 72B ruta. Antagelig hadde ikke dette uhellet noe med uheldig 
plassering av parkerte biler i området, men Tom Ausen (kommunen) påpeker at de 
parkerte bilene på den strekningen er problematisk. Vi tar informasjon inn i infoskrivet til 
beboerne og ber dem om å være forsiktige og å melde til oss dersom det skjer flere 
uønskede hendelser. 

• Rasering av skogen – BG følger opp. Befolkningen på Dal har vært på befaring med 
skogvesenet og det er tydelig at beboerne og skogvesenet har diametralt motsatt syn. 
Beboerne forferdet, skogvesenet er fornøyde. Vi er ikke imponert over at vi ikke ble invitert 
på den befaringen. Artikkel i Østmarkas venners magasin. 
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• Budsjett 2014. Gjennomgang av endringer i styrets budsjettforslag vedtatt i forrige møte. 
Ingen flere merknader, men det skal lages et budsjettutkast uten kontingentøkning før 
generalforsamlingen, så den har et reelt valg på dagen. 

• Oppfølging av mørke gatelys fra sikkerhetsgruppen. Det finnes en app som heter 
«Bymelding» der alt kan meldes – og det peiles med GPS (kartutsnitt) hvor den mørke 
lampen markeres med en pil. Må inn i infoskrivet som skal ut snart. 

• Brennafestivalen – vi går ut med datoen for vårt foreslåtte arrangement, og ber folk som 
kunne tenke seg å bidra rent praktisk eller som har gode ideer om ta kontakt med 
leder@brennavel.no 

 
3. Parkering i Brennaveien (utilsiktede hendelser i trafikken på Brenna) 

Se punkt 2 
 

4. Innhold til neste infoskriv 

• Problematisk høye kanter etter asfaltering av Brennaveien – vi advarer beboerne og ber 
om tilbakemeldinger  

• Det finnes en app som heter «Bymelding» der alt kan meldes – og det peiles med GPS 
(kartutsnitt) hvor den mørke lampen er med en pil. Må inn i infoskrivet som skal ut snart. 

• Julegrantenning 1.12 vellykket. CFN skriver teksten 

• Skøytekarneval blir 9.2.14. CFN skriver teksten 

• Orientering om Prosjekt Skøyteglede. AES skriver teksten.  
• THL samler og ordner tekstene, infoskrivet går ut innen nyttår. 
• Vannledning til skøytebanen AEG skriver 
• 25-årsjubileumet  
• Hensetting av søppel ved glassiglo i Brennaveien 

 

5. Jubileumsarrangementet  
• Hvor står vi?  

• Hva skal evt. stå i infoskriv om dette? 
Bestillingen av partytelt må endres, vi trenger et forbehold om at generalforsamlingen støtter vårt 
forslag til budsjett og plan.  

 

6. Bredbånd - status og tiltak – innhenting av informasjon om mulige løsninger til 
generalforsamlingen 

LD orienterer, Hafslund vil ikke la oss bruke sine fordelingsrør, men det finnes et alternativt nett 
som eies av Viken. Det fordeler strømkabler, og er heller ikke aktuelt å benytte til vårt formål. Nytt 
spørsmål rettet til Viken/Hafslund om det finnes flere tilgjengelige rør i området vårt, men vi er 
ikke optimistiske. Alternativet nå er altså mest sannsynlig graving. Dette legges frem for 
generalforsamlingen. Styret tar ikke stilling i saken. 
 

7. Saker som er innmeldt via web/epost 
• Søppel på E6 meldt av beboer, styret orientert, saken er håndtert. 

• Hensetting av søppel ved glassiglo i Brennaveien – beboer og styret har fulgt opp saken 
overfor REN. Håndtert. 

• Søknad om midler fra bydelen til jubileumsfesten: se www.oxlo.no – integrerings- og 
mangfoldstiltak – Søknadsfrist 1. februar. CFN følger opp.  
 

8. Eventuelt 
• Styret v/ lekeplasskomiteen har fått avslag på alle sine søknader til Gjensidigestiftelsen. 

Gjensidigestiftelsen mottok i år 3121 søknader med et samlet søkebeløp på kr. 837 221 
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348,-. Totalt har de innvilget søknader for 175 millioner kroner, men altså ikke våre 
søknader. 

• Styremiddag blir fredag 24.1.14. Styret møter klokken 19.30 hos Bertil.  
• Neste møte 3.2.14 hos LD – hovedtema blir budsjettforslag som ikke fordrer 

kontingentsøkning. Info til generalforsamlingen 
 

 
 

 
 


