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4811 Rabatt på hengerleie Beboere i Veigin Borettslag får 20 % rabatt på ordinær pris ved Sletta Bilistsenter (Shell i 
Hønengaten). For å få rabatten må du fortelle betjeningen at du bor i Veigin Borettslag. 

0912 Søknad om 
terrasse/bod og 
planering av voll 

Knut Berget i Veiginveien 165 søker om oppsetting av ny terrasse med delvis tak og tilhørende 
bod. Styret godkjenner søknaden under forutsetning av at arbeidet utføres forskriftsmessig og 
at det er godkjent av berørte naboer.  
Knut Berget i Veiginveien 165 og Herman Nilsen i Veiginveien 163 søker om å fjerne/planere 
voll mellom tomtene. Styret godkjenner arbeidet. 

1012 Dårlig panel på 
utvegger 

Noen beboere har meldt til styret om dårlig utvendig panel på solsiden av huset. Mener du å 
ha behov for å bytte panel før vi setter i gang med maling, sender du en søknad til styret så 
raskt som mulig. Det vil så bli gjennomført en befaring. Ved behov for bytte av panel vil styret 
skaffe tilbud på panel fra trelastleverandører i distriktet. Borettslaget vil dekke 
materialkostnadene, og beboerne må selv sørge for at arbeidet utføres (jamfør bytte av 
vindskier). 

1312 Generalforsamling Innkommende saker til årets generalforsamling må være i hende hos styreleder innen mandag 
16. april. 

1412 Container Det er bestilt containere, og disse plasseres på fellesparkeringen i tidsrommet mandag 16.april 

til fredag 20. april.  

Vi fortsetter i samme ånd som i før 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. Borettslaget må betale for hver 
tømming. 

S3611 Maling av hus og 
leiligheter 

Det er tid for maling av hus og leiligheter igjen. Vi har valgt å gå for malingen Herregård 
Maximal fra Gjøco. Malingen hentes hos Hønefoss Farve & Interiør (Malia) i Osloveien (ved 
siden av Rimi). Malia har fått beboerliste med navn på andelseier og husnummer.  
 
Alle får utdelt en liter kraftvask, 30 liter veggmaling, tre liter vindusmaling, en bred og en rund 
pensel, malebøtte og krok. Herregård Maximal skal ifølge leverandøren vare i ca 12 år, og det 
skal derfor males TO strøk. 
 
Husene kan males i fargene herregårdshvit, gul, rød, blå, grønn, grå, brun (Malia har 
fargekodene). Herregårdshvit har fått ny fargekode fra Jotun, men man ser ikke forskjell 
når huset er ferdigmalt. Andre farger enn dette godkjennes ikke av styret. Farge på 
vindusmaling er valgfritt. 
 
Husk: 

 å vaske og eventuelt skrape veggene før maling (pumpe for å påføre kraftvasken kan lånes 
hos tunrepresentantene) 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Beate Iversen  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Torild B. Hansen 
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 å la panelene bli helt tørre før maling 

 at huset skal males i løpet av 2012-sesongen (vår-sommer-høst) 

Tunrepresentantene som låner ut pumpe for kraftvask er:   

 Olav Slettbakk (nr 39, A-tunet) 

 Grete Borgersen (nr 49, B-tunet) 

 Bjørn Ole Bergsnev (nr 121, C-tunet) 

 Karin Bråten (nr 147, D-tunet). 
 
 
 
 
 

 


