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Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

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

1. Referat fra styremøter 7.8 og 19.8 godkjent. 
 

2. Ansvarsforhold knyttet til feil på vann- og avløpsledninger på Brenna.  
Tor Helge har skrevet et fyldig brev til Vann- og avløpsetaten datert 26.8.2014 og hatt 
to telefonsamtaler med saksbehandler. Tor Helge purrer igjen for å få til et møte, og 
tar initiativ til et for-møte når dato er bestemt. 
 

3. Lekeplassene. Etter tidligere vedtak har Arne Egil bestilt en gjennomgang av våre 4 
lekeplasser. Det foreligger nå en fyldig rapport som lekeplasskomiteen har gått 
gjennom og laget et kostnadsoverslag. Nødvendige midler for å utbedre de viktigste 
forholdene settes opp i budsjettforslaget for 2015. 
 

4. Klatreveggen på lekeplassen i Brennagrenda. Kostnadene til denne ble lavere enn 
antatt. Budsjettet ble satt til kr 22.000, og vi utbetaler det beløpet som kan utbetales 
innenfor regelverket uten bilag og rapportering, nemlig kr 6000 pr person og 
kalender-år. Det som da blir stående igjen utbetales i 2015 for å være innenfor 
lovverket. 
 
 

5. Brennavestivalen 2014. Tor Helge har laget et detaljert evaluerings-skjema som ble 
gjennomgått med synspunkter og konklusjoner på de fleste punkter. Dette skjemaet 
fylles ut av Arne Egil på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet. Distribueres så snart 
det er klart. Dette vil også kunne være en nyttig del av rapportering til de kommunale 
instanser vi fikk økonomisk bidrag fra, sammen med den beskrivelsen som ble 
publisert i KUV nyhetsbrev og spesifisert kostnadsoversikt. 
 

6. Neste styremøte fastsatt til onsdag 5. november kl 19 hos Bertil.  
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

http://www.brennavel.no/

