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Sak nr: Emne:  

 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Torill Ånesen, Marit Myhre 

0115 Parkering og lav fart i 
Veiginveien 

Det er flere som parkerer utenfor angitte områder i borettslaget vårt. Det har også tidligere 
kommet henvendelse fra ambulansepersonell om dårlig fremkommelighet langs veiene våre. 
 
Styret vil derfor minne om at det ikke er tillatt å parkere langs/på Veiginveien og de interne 
veiene. Parkering oppfordres til å skje på den enkeltes biloppstillingsplass eller på 
fellesparkeringsplassen. Dette på grunn av hensyn til lekende barn, utrykningskjøretøy og 
snøbrøyting. 
 
Husk også å avpasse farten når du kjører slik at vi unngår ulykker. Det er mange barn som leker 
i gatene! 

0515 Varmtvannsberedere De fleste varmtvannsberederne i boligene våre er fra da borettslaget var nytt, og begynner 
derfor å bli gamle. Det kan derfor være lurt å vurdere om berederen snart bør byttes ut. Punkt 
5-1 i borettslagets vedtekter fastslår at vedlikehold, reparasjoner og utskifting av blant annet 
varmtvannsberedere er andelseiers ansvar.  
 
Borettslaget har rammeavtale hos Varme og Sanitær: 

 
 
Du står selvsagt fritt til å velge andre rørleggere hvis det er ønskelig. 

0715 Resteved etter 
trefelling 

Det har blitt en del resteved etter trefellingen, og ønsker du å benytte denne finnes veden ved 
fellesparkeringen. Først til mølla... 

0815 Vårdugnad Våren har kommet tidlig i år, og fjorårets løv har kommet frem. Tunrepresentantene henstilles 

derfor 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 . 

0915 Overdragelse Vi ønsker Amir Dehgani hjertelig velkommen til Veigin Borettslag. 

Veiginveien 133 er overdratt for kr 1.510.000,-. 

  Styret har i tillegg behandlet 5 saker. 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 


