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Agenda:

1. Oppfølging av saker fra forrige styremøte
2. Rusken - fastsettelse av dato, fordeling av oppgaver, feiing når?
3. Brennafestivalen - status.
4. Vannlekkasjen - status.
5. Parkeringssak (se under, det har gått noen eposter ...)
6. Regnskapsstatus
7. Weben
8. Styremedlem til KUV - har vi noen?
9. Eventuelt
1. Oppfølging av saker fra forrige styremøte
Snøbrøyting – stor regning, regningen er redusert med kr. 43.000,- etter god oppfølging av AES. Feil prising på
strøing. AES ønsker en befaring med dem for å se på alt som er ødelagt i vinter. AES har bedt om feiing fredag
11.4, informasjon legges på hjemmesiden. THL følger opp dette.
2. Rusken: Containere. Vi sjekker priser også hos andre enn tidligere leverandør (bl.a. Ragn Sells, leveranse i
sekk og div.). LD følger opp. AES sender fjorårets priser på e-post til ham.
AES har meldt oss på Rusken, vi gjennomfører på mandag 12. og tirsdag 13. mai. Containere settes ut fredag 9.
mai og byttes ut mandag dersom de er fulle. Informasjon fra Ruskenaksjonen må tas med i skrivet som skal ut
til beboerne. Vi deler ut skrivet sammen med plastsekker til hver adresse. Vi ordner servering på sportsplassen
etter arrangementet, BG ordner med innkjøp til servering, CFN ordner med den praktiske delen av serveringen.
THL holder tak i skrivet.
3. Brennafestivalen
Skjenkebevilling. Diskusjon om vi skal søke eller ikke. Gebyr på 4100 kroner som må dekkes. Vi vurderer
behov for om dette skal omsøkes. THL følger opp.
• Navn: Brenna JUBILEUMSfestival
• FACEBOOKSIDE – opprettes i tillegg til blogg.
Vedlegg
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Bonger i tillegg til billetten – kan også brukes på kaffe, kaker, pølser eller annet i løpet av
dagen. Dette diskuteres en gang til i neste møte. «Brennapenger».
Matkomitéen sørger også for handling til servering i løpet av dagen.
Påmelding til festen – ny kalkyle nødvendig
Faste installasjoner til paradislek tas av lekeplasskomiteens budsjett.
Utgifter til matserving tas ikke av aktivitetskomiteens budsjett, men vi finner en annen
regnskapsføringsform som passer for denne delen av totalbudsjettet.

4. Vannlekkasjen
Vannverket er de eneste som har problemer med denne vannlekkasjen. Ingen beboere har meldt om lavere
vanntrykk som følge av denne lekkasjen av de 28 som vannverket mener er påvirket av dette. Lyttefirma for å
lokalisere lekkasjen er engasjert. Vi vet hvilken stikkledning dette dreier seg om. Vi bør gå noen runder med
vann- og avløpsetaten i etterkant. Det er litt uryddig at de kan fortelle oss hvilken stikkledning dette dreier seg
om, men ikke hvor på stikkledningen det dreier seg om. Hvordan oppdager de dette? Hvorfor kan de ikke være
mer spesifikke på hvor lekkasjene er hen? Hvorfor henvender de seg ikke rett til velforeningen og ikke til de
enkelte beboerne? Er ledningsnettet vårt for dårlig? Kommer dette til å bli et vedvarende problem? Vi bør gjøre
beboerne om at vi ikke har klart å finne et forsikringsselskap som er villige til å forsikre oss mot slike skader.
Det er mulig velenes hovedorganisasjon, som nå bytter forsikringsselskap, har noe mer informasjon om slike
saker sentralt.
5. Parkeringsselskapet og den siste parkeringssaken
Votering. Vi stemte og har bestemt at vi mener at beboer har lest reglene for dårlig, og at dette derfor må tas på
egen kappe. Vi kan ikke ta av velets midler for å dekke disse utgiftene.
6. Regnskapsstatus
Utsettes til neste møte. Blir et fast punkt på agendaen fremover.
7. Webben
Det er behov for å kjøpe noen konsulenttjenester i forbindelse med omleggingen av webben. Godkjent av styret.
I denne løsningen får vi en god løsning for svaksynte. Vi ber om at de forteller oss om sine løsninger og planer
for universell utforming av sitt format videre.
8. Eventuelt
• Høring Oslo kommunes trafikkplan for Søndre Nordstrand bydel: Vi må støtte kollektivfeltutbygging
fra Ryen til Klemetsrud, økt busskapasitet utover gjeldende tilbud på bussruten 72B, med timesruter på
de tidene der det pr. i dag ikke finnes tilbud, rundkjøring ved Gamle bygdevei (på toppen ved Shell) og
(mini-)rundkjøring fra Dalsåsen til nordgående rampe på E6 (mot sentrum). Vi må også henvise til våre
tidligere gitte kommentarer om forholdene i vårt eget område. Fristen for dette er 25. april. AES og
CFN tar dette videre innen fristen.
• Asfaltering: Vi asfalterer Brattlistubben i sin helhet og deler av deler av Pasopveien. Vi stiller spørsmål
om vi bruker riktig asfaltkvalitet. Vi vurderer om vi kan bruke de pengene vi har til overs pga. lavere
utgifter til brøyting og bruker disse midlene til asfaltering i år, i tillegg til de midlene vi har satt av til
asfaltering. Dette innebærer at vi klarer å øke progresjonen i asfalteringsplanen.
• Støttemedlemsskap. Vedtektene må endres. AES har laget et utkast til tilbud til de som dette kan være
aktuelt for. Vi deler ut dette samtidig som vi deler ut invitasjonen til festen.
• Utbyggingen av Gjersrud/Stensrud. AES deltok på vegne av velet. Langtidsperspektiv.
• Vi minner om at det er viktig at vi bruker kalenderfunksjonen for hengerutlån.
• Innkjøp av ny henger. AES ordner. Helst før Rusken.
Vedlegg

