




Side 3 av 4 

Vedlegg: Noen henvendelser fra medlemmer i Brenna velforening 
 
Navn: Marit Myklevold 
Telefon:  
E-post: marit@myklevold.no 
 
Fritekst: Nå har søppelforurensningen fra Pasopveie n 5 og 7 blitt enda 
verre. Fugler har vært og dratt utover søppel, også  ut i Pasopveien. Det 
blir mer og mer slumpreg rundt boligene, noe som al le som kommer inn i 
Pasopveien ikke kan unngå å se. Det er bare et tids spørsmål før rottene 
kommer. Dette må vi ta alvorlig. Her må vi opptre s amlet hvis vi skal få 
gjennomslag for endringer. På generalforsamlingen s a dere noe om at dette 
ble tatt tak i. Videre snakket dere noe om at en ju ridisk utredning mht 
omdanning av eneboliger til hybelhus skulle foretas  (trodde denne for 
lengst hadde blitt bestilt). Det hadde vært veldig bra hvis dere la noe ut 
om dette på nettsiden, både ved å omtale problemet,  oppfordre til å 
protestere og informere om at dette arbeides det ak tivt med fra styrets 
side.  

 
Date: Sat, 17 Mar 2012 22:57:17 +0100 
From: Søren Hvenekilde <shvenek@online.no> 
Subject: Forsøpling i Pasopveien nr. 5 og 7 
To: bennedichte.olsen@hioa.no 
 
Til Styret i Brenna Vel v/Bennedichte Olsen 
 
Det har over lang tid vært mye søppel og skrap uten for søppelboksene ved de 
to husene Pasopveien 5 og 7. Dessuten er det tydeli g at de to husene 
fungerer som hybelhus for bygningsarbeidere og bruk es som lager for 
bygningsmaterialer. Det medfører en vesentlig forri ngelse av nærmiljøet 
både for bomiljø og eiendomsverdi. Dette kan ikke f ortsette. Vi vet at 
styret tidligere har agert, men mener at tiden nå e r inne for kraftigere 
reaksjoner. 
 
Med vennlig hilsen 
Søren og Edda Hvenekilde 
Pasopveien 40 
 

 
Date: Wed, 21 Mar 2012 23:00:46 +0100 
From: Marit Myklevold <marit@myklevold.no> 
Subject: Vedrørende Pasopveien 5 og 7 
To: bennedichte.olsen@hioa.no 
 
Hei Bennedichte 
 
------  
Som nabo til til nr. 5 opplever vi svært mange ulem per: 
 
* Søppel og avfall er nå slengt rundt boligene  på alle sider. Mye søppel 
også innerst i bakgården  som vi har god utsikt til  fra vår veranda. Det er 
til tider fylt opp med sykler, dekk, skrot osv. Nå ble de fleste syklene 
pakket inn og fraktet bort i fjor høst, men noen ød elagte eksemplarer står 
igjen. Det står også et par handlevogner og annet s krot som "taler sitt 
språk". På verandaen står det ofte bøtter som flyte r over med 
sigarettsneiper, på et nedslitt verandadekke som en  gang i tiden har fått 
et malingsstrøk osv. Alt dette er nå så synlig at g jester som kommer på 
besøk til oss spør om dette er en sosialbolig. Vi v urderer nå å "plante dem 
ute" sånn at det ikke er mulig å se ned på verandae n deres fra vår 
uteplass. 
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* Vedlikehold av boligen er totalt fraværende. Og n å begynner vi virkelig å 
merke det manglende vedlikeholdet. 
* Endringene som er gjort ved at boligen nå er blit t utleiebolig, fører 
både til forsøpling og aktiviteter som tilhører et industriområde (bl.a. 
lager for industriavfall, - deler osv.) 
* I og med at dette leies ut til firmaer som bruker  dem til mange ansatte, 
blir det et helt annet støynivå enn om det var en o rdinær familiebolig. Mye 
folk som kommer og går, mye støy og høye stemmer sv ært tidlig om morgenen, 
slamring med dører osv. Det er mao blitt et utleieb ygg/hybelhus med mange 
hybler og et stort antall mennesker som kommer og g år. 
 
Vi er glad for at styret tar tak i denne saken, og er gjerne med på å 
drøfte hvordan vi følger opp denne saken videre. Fo r det er krevende å få 
ordnet opp i dette. For disse eierne gir seg ikke u ten kamp  og de er svært 
utholdende. 
 
Mvh Marit og Sverre 
Pasopveien 9 
 

 
Date: Thu, 22 Mar 2012 17:20:46 +0100 
From: Tove Knudsen <tsknuds@live.com> 
Subject: Forsøpling i Pasopveien 5 og 7 
To: bennedichte.olsen@hioa.no 
 
 
Hei! 
Jeg er kjent med at styret i Brenna velforening tid ligere har forsøkt å 
foreta seg noe i forhold tilforsøplingen i Pasopvei en 5 og 7. 
Det er så ille at ikke bare vi som bor her skjemmes , men også våre 
besøkende reagerer. Jeg gremmes hver gang jeg kjøre r forbi disse husene, 
med overfylte søppelkasser som står åpne ogskrot li gger slengt rundt 
overalt. Ordentlig svinesti, ekkelt.Nå står det i t illegg også masse 
materialer og store rør etc. stablet utenfor nr 5. 
De som leier bryr seg ikke, men jeg mener huseierne  må ta ansvar. Er det 
mulig at vellet kan vedta utleienekt når eier ikke tar ansvar? 
I utgangspunktet er dette en fantastisk plass å bo,  men dette skjemmer ut 
hele området vårt, bomiljøet er ikke lenger triveli g. 
Håper inderlig at styret igjen kan ta tak i dette. 
 
MvhTove S KnudsenPasopveien 441279 Oslo 
 

 
 


