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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
7/8 2014 19:00-21:45 
Hos Arne Egil 

 3 etter 
generalforsamling 2014 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

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

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda: 

 

1. Feil på vannledning på Brenna 

Det oppsto i vår en feil på vannledningsnettet. 

Feilen er nå rettet. Det viste seg å være en sprekk i en ventil i krysset Brennaveien/Brennastubben. 

 

Brenna velforening har mottatt en regning på i sum rundt kr. 206.000,- for å få rettet feilen. 

Dvs. at saken ble kostbar og at den reiser en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til risiko og ansvar for beboerne 

på Brenna sett i forhold til andre beboere i Oslo kommune. 

 

I første omgang skriver Tor Helge et brev til Oslo kommune om denne konkrete saken og de prinsipielle 

spørsmålene knyttet til hvilket ansvar for vann- og avløpsnettet som ligger på henholdsvis kommunen og 

beboerne på Brenna. 

 

I tillegg tas det sikte på å gjennomføre et avklaringsmøte med kommunen for å få bedre innsikt i saken og om 

mulig avdekke kommunens prinsipielle syn på håndtering av slike saker. 

 

 

2. Brennafestivalen 2014 – gjennomgang av status. 

 

Antall påmeldte: 

 214 totalt 

 149 voksne 

 65 barn 

 

Arne Egil gikk gjennom budsjett. 

 

Punkter som kom opp: 

 

Strømforsyning: 

Det er kun 1 stk. 16 A kurs tilgjengelig.  

Terrassevarmere kan derfor ikke være elektriske. Det er det ikke nok strøm til. 

http://www.brennavel.no/
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Arne Egil kontakter utleiefirmaet om dette. 

Han kontakter også elektriker for om mulig å få installert en kurs til. 

 

Behov for skjenkebevilling ble diskutert. På Oslo kommune/Næringsetaten sine nettsider heter det: 

Når trenger du skjenkebevilling for et lukket arrangement? 

 Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne 

arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. 

 

Brenna velforening skal ikke servere alkohol under festivalen. 

Styrets vurdering er at det derfor ikke er behov for å søke om skjenkebevilling. 

 

Mht. vakt på arrangementsstedet så vil Bertil overnatte fra fredag 22.8 til lørdag 23.8. For å sikre vakthold 

natten 23-24 august gjøres avtale med Sikkerhetsgruppen Nordstrand om å besøke sportsplassen hver annen 

time. 

 

Det skaffes en blomst til leder for bydelsutvalget. 

 

Pølser, is etc. selges for kr. 5,-. 

Dette gjøres for å begrense etterspørselen. 

Det tas kontakt med noen ungdommer som inviteres til å stå for salget. 

Selgerne betales gjennom at de kan beholde det det selges for. 

 

Det bestilles en stor jubileumskake (marsipanlokk) med egnet Brennamotiv (Tor Helge). 

Kaken serveres til kaffen. 

 

3. Informasjon før festivalen. 

 

Det lages en oppdatert versjon av programmet. 

Dette trykkes 18/8 og distribueres onsdag 20.8. 

 

De ulike gruppeansvarlige gir sin input senest 14.8. 

Siste frist for innspill til programmet kl. 21:00 15.8. 

Ansvar for ferdigstilling: Christine 

 

4. Parkeringssaken i Pasoplia 

Edda ringte A1Security/P-service angående en parkering på grønn lunge. 

Roy i A1Security vurderte alvorlighetsgraden slik at det var ønskelig med borttauing umiddelbart. 

Etter en del eposter ringte Roy Tor Helge og forklarte saken. 

Roy tilskriver bileier. 

Prinsippene rundt borttauing på grønne lunger diskuteres på et senere møte. 

 

 

Neste møte:  Tirsdag 19. august hos Bertil 

   Tid: Kl. 19-21 


