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1. Vi har deltatt i en protest mot høye fjernvarmepriser med vellene i Mortensrudgrenda og 
Maikollen. Ingen tilbakemeldinger så langt. 
 

2. Evaluering av Jubileumsfestivalen 
Kommentarer til Arne Egils oppsett kun fra Christine. Dette korrigeres, og Tor Helge skriver en 
innledning og lager dette til et dokument vi kan sende til våre offentlige bidragsytere og for erfaring 
for ettertiden. 
 

3. Lekkasjen i sommer: 
Tor Helge, Bertil og Arne Egil har vært i et møte med VAV som også stilte med 3 deltagere. Ingen 
konklusjon i retning av at vi kan få refundert penger eller at VAV kan overta ansvaret. Imidlertid ga 
representantene for VAV uttrykk for at de også ønsker å påta seg et større ansvar for vann og 
avløpsledninger, ikke bare til gren-ventilen på kommunens ledning slik det er i dag. En eventuell 
slik endring i grensesnittet vil være en politisk beslutning og ligger antagelig langt frem. Vi er enige 
om at vi gjør følgende: 
a: Vi tar opp spørsmålet om de høye kostnadene med feilsøking med rørlegger Mithassel 
b: Vi tar hele kostnaden inn i regnskapet og gir en forklaring til årsmøtet på denne posten som 
 samtidig kan brukes som motivering for å ha et tilstrekkelig stort fond til dette formål.                       
c: Vi skriver et brev til relevant myndighet og ber om en politisk behandling. 

 
4. Hyblifisering er et problem også andre steder i Oslo. Et nylig avholdt møte på Vestli samlet fullt 

hus av naboer som er lei av alle problemene som knytter seg til utleieboliger. Vi følger utviklingen 
og henger oss på der det er naturlig. Det kan se ut som om vi nå i tillegg kan få dette problemet i 
Pasopveien 12. Tas med som et punkt på kommende årsmøte. 

 

5. Parkering. 
Det selskapet vi har gjort avtale med er plutselig borte. Nå er det et firma som heter P-service AS 
som kontrollerer parkeringen på Brenna. Kontaktperson for oss er så langt Haavard Lehre, tlf. 
41255415. Arne Egil tar en befaring med ham så snart som mulig (etter møtet er dette bestemt til 
2.12 kl. 09). Vi tar opp alle saker som berører kontroll av parkering på vårt område. 

 
6. Det nærmer seg tid for iverksettelse av vintervedlikehold av våre veier. Arne Egil har hatt en 

befaring med Fossum og avklart noen steder som kunne vært håndtert litt bedre forrige vinter. Vi 
har nå fått en bunt brøytestikker som settes opp der det er behov. Noen er allerede satt opp, si ifra til 
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Arne Egil om det er behov for flere. Nina har et ønske om brøytestikker i Pasoplia. Vi har skrevet 
ny kontrakt som først og fremst endrer rutinene med fakturering ved at vi betaler i desember  

 
7. Ulovlige byggeprosjekter 

I Pasoplia har det vært flere tilfelle av bygging og masseutfylling som ikke er gjort i henhold til 
lover og regler. Tor Helge skriver et brev til aktuelle adresser og gir en frist for å bringe alle forhold 
rundt bygging og utvikling av egen tomt innenfor lovens rammer, og som deretter følges opp av 
Brenna vel. 

 

8. Lekeplassene 
En sjekk avdekket mange forhold som bør utbedres. 
Vi er enige om at våre lekeplasser skal være ordentlige og sikre, vi skal gjøre hva vi kan for å 
forebygge skader og uhell. Vi vil derfor utbedre de forhold som er nødvendige, og vi vil starte med 
de viktigste forhold i henhold til mottatt rapport. 

 
9. Informasjonsskriv 

Vi sender ut årets siste informasjonsskriv så snart det er klart. Foreløpig har vi følgende saker: 
Vintervedlikehold, utstyr til utlån, vannlekkasjen, støttemedlemskap, juletretenning, parkerings-
forhold og dato for årsmøte som settes til onsdag 18. mars. 
Innspill på flere saker sendes Tor Helge. 

 
10. Tak over hengerne 

Bertil og Arne Egil har begynt å forberede et tak over tilhengerne på langsiden av boden for å 
unngå at de blir ødelagt av snø og vann. 
Arne Egil sjekker om det er nødvendig å søke PBE om dette før vi gjør noe mer med saken. 

 
11. Støttemedlemskap 

På siste årsmøte ble det vedtatt å tilby støttemedlemskap i Brenna vel for de som ikke er omfattet av 
obligatorisk medlemskap og som bor her i området og bruker våre veier. Et forslag på utforming fra 
Arne Egil er ok når vi stryker punktet om å bruke gjesteparkering-  og beboerparkeringsplasser. 
Vi lager en 4 siders A5-trykksak og distribuerer så snart som mulig. 
Arne Egil følger opp dette. 

 
12. Årsmøtet settes til onsdag 18.mars på Lofsrud 

Arne Egil bestiller det lille auditoriet. I tillegg til ordinære årsmøtesaker foreslår vi heving av 
godtgjørelse til styremedlemmer. 

 
13. Neste styremøte avholdes hos Nina mandag 8. desember der vi først og fremst skal vi diskutere 

budsjett samt andre forberedelser til årsmøtet.   
 
 
 
 
 

 
 

 
 


