Referat fra styremøte dato:
Møte nr:
Sak nr:

26.04.2011
0411

Styret ved:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Lars Brede Aandstad
Beate Iversen
Rune Djupdal
Torill Ånesen
Tor Gunnar Simonsen

Emne:

1211

Nøkkel til
fellesgarasjen

Dersom du har en nøkkel til fellesgarasjen kan du sende en e-post til styret@veigin.no slik at vi
har oversikt over hvem som har dem.

1611

Overdragelser

Følgende overdragelser har funnet sted:
Veiginveien 1 er overdratt til Anita Wiken for kr 1 983 000,- gjeldende fra 29.10.2010.
Veiginveien 69 er overdratt til Henning B. Røste for kr 1 800 000,- gjeldende fra 05.11.2010.
Veiginveien 109 er overdratt til Tordis Aarhaug for kr 1 350 000,- gjeldende fra 01.02.2011.
Veiginveien 51 er overdratt til Kristoffer Berlid for kr 1 350 000,- gjeldende fra 15.02.2011.
Vi ønsker dere velkomne til Veigin Borettslag.

1711

Dumpingplass for
hageavfall

Det henstilles til at alt hageavfall kastes bak garasjen på fellesparkeringen. Det er kun på dette
stedet at Ringerike kommune har gitt oss anledning til å gjøre det.
Kasting av søppel m.m. på dette stedet skal ikke forekomme.
Husk at alt hageavfall må kastes utfor kanten slik at plassen ikke fylles opp.

1811

Søknad om utvidelse
av gulv ved inngang i
Veiginveien 71

Marit Myhre søker om å utvide terrassegulvet ved inngangspartiet. Styret godkjenner
søknaden under forutsetning av at det er godkjent av berørte naboer og at arbeidet utføres
forskriftsmessig.

2011

Godtgjørelse til
tunrepresentanter

Godtgjørelse på kr 1 000,- per år for perioden 2009-2010 og 2010-2011 utbetales til hver
tunrepresentant.

2111

Tett kum på D-tunet

Det er nå bestilt rens fra Ringerike Septikservice.

2211

Vårdugnad

Tunrepresentantene henstilles til å avtale dato for årets vårdugnad.
Det er satt av midler til vedlikehold av tunene. Tunrepresentantene kan ta kontakt med en i
styret hvis det er behov for innkjøp av jord, beis, planter, terrasseolje m.m.
Tunrepresentantene kan kjøpe inn til enkel bevertning til deltakerne på dugnaden.
Vi oppfordrer alle til å møte på dugnaden. Det er en fin måte å møte både gamle og nye
naboer .

Internett: www.veigin.no

E-post: styret@veigin.no

