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Dato, tid og sted for møte Møte nr 

13.04.2015 19:00 til 21:00 
Hos Tor Helge Lyngstøl 

#1 etter 
generalforsamling 2015 
 

Sak  

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Lars Danielsen (LD) 
Edda Hvenekilde (EH) 
Bertil Gillberg (BG) 
Don MacDonald (DMD) 

Møtedeltakerne 
Rupinder Bains (fraværende) 
 
www.brennavel.no 

 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 9.3.2015 

Referatet godkjent. 

 

Kommentarer/opplysninger: 

Ad sjekk for mva-kompensasjon: Bødtker i Vellenes fellesorganisasjon oppgir at det årlig tas stikkprøver og 

at det ikke er noe spesielt ved at Brenna velforening er valgt ut for kontroll. 

 

Rørlegger Mithassel har overført kr. 35.000,- til velforeningen som kompensasjon for at det ble fakturert et 

for høyt beløp for feilsøking på vannledningsnettet. 

 

THL har med bakgrunn i spørsmål fra PBE og innspill fra AES sendt epost til PBE der vi sier at 

oppryddingen etter oppfyllingen i Pasoplia 24 ikke er tilfredsstillende. Vi ber i henvendelsen om at Plan- og 

bygningsetaten pålegger huseier følgende før saken lukkes: 

 

1. Sørge for at stien mellom trappa og brua igjen blir tørr og ordentlig. 

2. Fjerner store steiner i skråningen slik at det ikke er risiko for ras. 

    Skråningen bør også beplantes for å binde løsmassene. 

3. Generelt rydde opp etter seg/fjerne alt avfall. 

 

Søknader om økonomisk støtte - status: 

Innstillingen fra administrasjonen er at det gis avslag på å få dekket kostnader til Urdu-oversettelse. 

Det foreslås 10.000,- til høstfest og 15.000,- til lekeplassene. 

 

2.    Rusken 2015 – gjennomgang av oppgaver og ansvar 

Klemetsrud skolekorps spiller første dag og de stiller i uniform. 

Containere fra firma Løvås utplasseres iht. liste i informasjonsskriv. 

Bjørneby stiller med bil og tilhenger. 

50 søppelsekker + 10 par hansker + plasthansker distribueres til de Rusken-ansvarlige. 

Det anskaffes også maling (AES). 

5 ruller med søppelsekker tas med i bilen. 

Informasjonsskriv som bl.a. omhandler Rusken er sendt trykkeriet. 

Det vil være klart for henting 14/4. En side om Rusken er på Urdu. 

Distribusjon av skriv (alle postkasser) senest torsdag. 
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3.    Snegleaksjon våren 2015 – fastsetting av tidspunkt og ansvarsdeling 

Møte om felles snegleaksjon avholdes 15/4 mellom Søndre Dal vel, Dalsåsen vel, Bilittkroken 

huseierforening og Brenna velforening. Gruppen som møtes tar også ansvar for felles informasjon om 

snegleaksjonen. Dato for gjennomføring av selve snegleaksjon er foreløpig ikke fastsatt. 

4.    Høstfest 22. august – fastsetting av ambisjonsnivå og ansvarsdeling 

Innhold på festen blir tema for neste styremøte. 

Lekeplasskomiteen inviteres til neste møte i tidsrommet kl. 19:00-19:30. 

5.    Parkeringssaker på de private veiene 

Det har vært noen klagesaker. Hovedsakelig er gebyr frafalt.  

En litauer som parkerte delvis på grønn lunge måtte betale for fremmøte av tauebil. 

Han fikk først gebyr, men dette fjernet han bare. 

 

Det er uttrykt ønske om endring av en eller flere beboerparkeringsplasser nederst i Pasoplia til gjesteplasser. 

Lars tar kontakt med beboerne der for å komme fram til en egnet løsning. 

Det er ikke aktuelt å operere med plasser som er en kombinasjon av beboer- og gjesteplass. 

6.    Parkering i Brennaveien 

Erik Koldre og Tommy Bruland har på ulikt vis vært i kontakt med Bymiljøetaten og politiet angående 

parkeringen i Brennaveien. Helt nylig har Einar Nygård, Pasopvein 41, mottatt svarbrev fra Bymiljøetaten 

om saken. Etatens konklusjon er at vegbredden tilsier at det kan parkeres på den ene siden av Brennaveien, 

men at det pga. busstopp, svinger, utkjørsler og vegkryss er svært mange steder langs veien der det iht. 

Trafikkreglene ikke er lov å parkere. Under befaringen etaten gjorde var det en rekke feilparkeringer i 

Brennaveien. 

 

Tiltak: 

Bymiljøetaten tilskrives og anmodes om at det gjennomføres hyppige kontroller i Brennaveien (THL). Et 

antall bilder vedlegges. Edda sørger for bilder. 

 

Lars foreslo at det ble sett på muligheten for å benytte noe av fellesarealet til parkering for å ”lette på 

trykket”. Tilsvarende forslag er tidligere nedstemt på generalforsamlingen. Saken ble ikke drøftet videre. 

7.    Oppfølging av planene for bruksendring for låven på Brattli gård 

Bennedichte R. Olsen påtok seg på generalforsamling ansvar for å følge opp saken. Hun har 8/4-2015 sendt 

epost til styret der hun stiller en rekke spørsmål. 

 

Tiltak: 

Tor Helge kontakter Bennedichte. Styret åpner for at det kan leies inn en ressurs som vurderer hvilke 

handlingsmuligheter som finnes i saken. 

8.    Arbeidsfordeling i styret for inneværende periode 

Tas på neste møte. 

Den enkelte bes tenke over hvilke oppgaver som kan være aktuelle/anses mest egnet for en selv. 

9.    Fellesmøte med andre velforeninger – aktuelle saker 

På fellesmøter (Vellenes fellesorganisasjon og KUV) oppfordres det til å styrke forholdet mellom 

velforeningene og kommunen. Brenna velforening ønsker å bidra i en slik prosess. 
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Styret var enig om at det synes naturlig å samarbeide med alle velforeninger innenfor inntaksområdet for 

skolene i området. Samarbeid utover dette kan vurderes fra sak til sak. 

 

Det utarbeides et oppsett som påpeker utfordringene i vårt område. THL lager et førsteutkast. 

Aktuelle sak: Problemer på senteret, ref. politiets innlegg på generalforsamlingen. 

 

Arne Egil lager en oversikt som viser over hvilke vel som finnes i området. 

Vi inviterer aktuelle velforeninger til et fellesmøte. 

Representant fra Bydelen inviteres, samt politiet. 

 

Det tas sikte på å avholde et slikt møte i september. 

10.  Eventuelt 

Helikopterbase på Grønmo. 

Saken tas på neste møte. 

 

Kort diskusjon om generell forsøpling. 

Det tas fotografier av husene der forsøplingen er ille. 

Huseierne tilskrives med sterk anmodning om å rydde opp. 

Dersom dette ikke fører til opprydding er det aktuelt å besøke de huseierne det gjelder. 

Det kan også være aktuelt å innkreve økt betaling fra dem som forsøpler, slik at det kan leies inn folk til å 

rydde. Dette må evt. tas opp på generalforsamling før gjennomføring. 

 

 
Neste møte 

Neste styremøte avholdes 1/6 kl. 19-21 hos Bertil 


