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0311 Feil på fakturaer fra 
HRB 

Styret har vært i kontakt med HRB angående feilfakturering hos flere av våre beboere. Hvis du 
har blitt fakturert annerledes enn beskrevet i forrige referat, ønsker styret at du tar kontakt via 
e-post (styret@veigin.no) eller brev så snart som mulig med en beskrivelse av problemet. 

0511 Radonmålinger på 
Veigin 

Det ble foretatt radonmålinger av utbygger ved Hringrariki, og vi har fått oppgitt fra 
utbyggeren at det ble funnet svært lave verdier. Borettslaget kommer ikke til å foreta egne 
radonmålinger. 

1111 Leie av container Det er bestilt containere, og disse plassers på fellesparkeringen i tidsrommet fredag 29.april til 

fredag 6. mai.  

Vi fortsetter i samme ånd som i fjor med kildesortering av avfallet, og det settes derfor opp fire 

containere som er merket med avfallstype (restavfall, papir/papp og trevirke). Det er viktig at 

dette følges. Containerne tømmes ved behov. 

Husk å komprimere og pakke avfallet godt når det legges i containerne. Det gjør at avfallet ikke 
flyter over og at det blir plass mer før containerne må tømmes. 

1211 Nøkkel til 
fellesgarasjen 

Hvis du har en nøkkel til garasjen ved fellesparkeringe bes denne levert til styret. 

1311 Fremleie av bolig Styret ønsker å orientere om at det må søkes om fremleie av egen bolig. Fremleie kan 
maksimalt være over tre år, og andelseier eller nær familie må ha bodd i leiligheten i minst ett 
av de siste to år. 

1411 Søknad om bygging av 
carport/bod i 
Veiginveien 79 

Torild Berg Hansen søker om å bygge på carport/bod i tilknyting til garasjen. Styret godkjenner 
søknaden under forutsetning av at det er godkjent av naboer og at arbeidet utføres 
forskriftsmessig. 

 

 

 

Styret ved: 

Leder:   Lars Brede Aanstad 

Nestleder: Beate Iversen  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Tor Gunnar Simonsen 
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