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 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Maria Elveslett, Lise Strat 

2415 Barneparken Barneparken har stått ubrukt i lang tid, og det har vært forslag om mangt og meget. Styret har 
vedtatt en enkel oppussing av lokalene, og huset kan fritt brukes av beboerne til møter, 
bursdager og lignende.  

2615 HMS og vernerunde Borettslaget er pålagt å ha HMS-ansvarlige som skal utføre vernerunder. En vernerunde er en 
forebyggende HMS- aktivitet der formålet er å avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at 
forbedringer utføres. 
 
Lise Strat har gått vernerunde sammen med tunrepresentantene på fellesområdene. Det er 
behov for enkle utbedringer som vil utføres våren 2016. Dette vil skje på vårdugnaden i 
samarbeid med tunrepresentantene. Vernerunder skal utføres årlig, men borettslaget har valgt 
å ha vernerunder både vår og høst. 
 
Har du spørsmål rundt HMS og vernerunder eller ønsker å informere om forhold på 
fellesområdene du mener er risikofylte og bør utbedres, tar du kontakt med Lise Strat eller 
Maria Elveslett. 

3915 Batteribyttedagen Nå har vi gått inn i den måneden i året med flest branner. Bruk av åpen flamme i advents- og 
juletiden er blant de viktigste årsakene til at det brenner mest i desember. 
 
Det er derfor ingen tilfeldighet at 1. desember er valgt som offisiell batteribyttedag for 
røykvarslere. Vedlagt referatet finner du et batteri til røykvarsleren din. Bytt dette omgående.  
 
Det er i tillegg viktig å teste røykvarsleren jevnlig (gjerne en gang i måneden). Sjekk om den 
blinker, test med røyk eller trykk på knappen på røykvarsleren. 

4015 Søknad om å sette 
opp levegger på 
veranda 

Roar og Karin Bråten i Veiginveien 147 søker om å sette opp levegg på verandaen sin.  

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. Hvis nødvendig må byggesaken også søkes og godkjennes av Ringerike 
kommune. 

4115 Tentativ møteplan 
våren 2016 

Styret har satt opp en møteplan for våren 2016 (med forbehold om endringer): 
 
13. 01 – 10.02 – 16.03 – 13.04 – 02.05 (generalforsamling) 

Saker vil bli behandlet på første styremøte etter at saken er styret i hende. 

4215 Vardebrenning på 
nyttårsaften 

Varderbyggelauget har mistet sine innekter fra kommunen til fakler, og søker derfor 
borettslaget om støtte på kr 2 000,- til innkjøp av fakler. Disse skal benyttes på 
vardebrenningen nyttårsaften. Dette godkjennes av styret da det er et positivt sosialt tiltak i 
nærmiljøet. Tor Gunnar Simonsen er inhabil, og var ikke tilstede da styret behandlet saken. 
 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Maria Elveslett 

Styremedlem: Lise Strat 
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Vardebyggerlauget arrangerer tradisjonen tro fakkeltog kl 17 fra Veienmarka ungdomsskole. 
Fakkeltoget avsluttes med tenning av nyttårsvarden.  

4315 Overdragelse Vi ønsker Marie Jacobsen hjertelig velkommen til Veigin Borettslag. 
Veiginveien 141 er overdratt for kr 1.750.000,-. 

Styret har i tillegg behandlet 3 saker.  

 

 


