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

3611 Maling 2012 I følge regnskapet har vi betalt kr 436 000.- for maling i 2012. 

1113 Generalforsamling Styret minner om at årets generalforsamling er mandag 6. mai kl 18 på Veienmarka 
ungdomsskole. Innkallingen vil ligge i postkassene en av de nærmeste dagene. 
 
Vel møtt! 

1213 Søknad om tak over 
terrasse 

Veiginveien 13 søker om å sette opp tak over terrasse. 
 
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. 

1313 Søknad om utvidelse 
og tak over terrasse 

Veiginveien 173 søker om å utvide terrassen samt å sette opp tak over terrassen. 
 
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. 

1513 Søknad fra Mobile 
Norway 

Mobile Norway søker om å leie plass i fellesgarasjen til plassering av utstyr i forbindelse med 
mobilsendere i masten til Telenor. Styret aksepterer utleie av bodplass til kr 11 000,- per år 
med årlig endring etter konsumprisindeksen. 

1613 Container Det er bestilt containere, og disse plasseres på fellesparkeringen i tidsrommet mandag 29. april 

til fredag 3. mai.  

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. 

1713 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 . 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Beate Iversen  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 


