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Sak nr: Emne:  

 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Beate Iversen, Rune Djupdal, Torill Ånesen, Marit Myhre 

2612 Søknad om å bygge 
inn balkong 

Bjørn Svensen i Veiginveien 97 søker om å bygge inn balkongen i andre etasje (over 
inngangen).  
 
Tiltaket godkjennes av styret under forutsetning av at berørte naboer er varslet og at 
eventuelle innsigelser blir skriftlig medelt styret inne tre uker. Arbeidet skal utføres 
forskriftsmessig. Byggesaken må også søkes og godkjennes av Ringerike kommunen. 

2712 Søknad om å lage nytt 
inngangsparti og 
balkong 

Beate Iversen i Veiginveien 115 søker om å lage nytt inngangsparti med balkong over 
inngangspartiet. 
 
Tiltaket godkjennes av styret under forutsetning av at berørte naboer er varslet og at 
eventuelle innsigelser blir skriftlig medelt styret inne tre uker.  Arbeides skal utføres 
forskriftsmessig. Byggesaken må også søkes og godkjennes av Ringerike kommunen. 

2812 Søknad om utleie av 
boligen 

Cathrin Andreassen i Veiginveien 77 søker om å leie ut hele boligen fra og med 01.09.12til og 
med 01.07.13 til Berit Andreassen. Søknaden godkjennes av styret. 

3512 Dugnad i barneparken Det innkalles til dugnad for å få malt barneparken. Dugnaden er mandag 17.09 kl 17. Ta med 
malekost, arbeidslyst og godt humør   

3612 Ordensregler for 
Veigin borettslag 

Til gledelig lesning er en kopi av ordensreglene for Veigin borettslag vedlagt referatet   

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Beate Iversen  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 
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Ordensregler for Veigin Borettslag 
 

1. Oppsetting av ting av permanent karakter som for eksempel gjerder, flaggstenger, drivhus 

eller lignende er ikke tillatt uten godkjenning av styret, blant annet på grunn av grunne kabel-

, vann- og avløpsledninger. 

 

2. Når husene skal beises bestemmes av styret, dette gjelder også fargevalg. 

 

3. Tørking av tøy ute på stativ bør unngås på søn- og helligdager. 

 

4. All skade på fellesanlegg som skyldes uaktsomhet skal i sin helhet erstattes av de ansvarlige. 

 

5. Enhver andelseier plikter å holde sin bolig og nærområde i orden. 

 

6. Skader som oppstår på boligen av forsikringsmessig art, skal omgående meldes til styret og 

RINGBO. 

 

7. Den som står som andelseier er ansvarlig for at de personer som bebor boligen overholder 

ordensreglene. 

 

8. Ut- og innkjøring i de enkelte tun skal bare skje via egen tunvei. Gangveiene mellom 

tunveiene skal bare brukes til kjøring frem til egen bolig. 

 

9. Parkering av biler bør i størst mulig utstrekning skje ved/i egen garasje eller ved 

fellesparkeringen ved tun C. Parkering på gangveien mellom tunene er forbudt. 

 

Parkering ved fellesgarasjene til rekkehusene er kun for andelseierne som bor i rekkehusene. 

 

10. Styret innkaller til dugnad ved behov. 

 

11. Ting som er til utlån til beboerne, som for eksempel stiger, skal settes på plass straks 

andelseier er ferdig med bruken, eventuelle skader på utstyret skal meldes til styret. 

 

12. Eiere av dyr skal sørge for at disse ikke er til sjenanse for andre andelseiere. 

 

Disse ordensreglene er vedtatt av Veigin Borettslag på den ordinære generalforsamlingen den 22. 

mai 2000. 

 


