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Sak nr: Emne:  

 Tilstede 13.01.2017: Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Maria Elveslett og Lise Strat 
14.03.2017: Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal og Lise Strat 

0417 Låse portene i felles-
garasjene 

Mange har lagret ting av verdi i garasjene. I fellesgarasjene er det bare netting mellom hver 
del, og kan gjøre det enkelt for uvedkommende å ta seg inn. Det oppfordres derfor til at alle 
låser portene i garasjene. 

0717 Generalforsamling 
2017 

Årets generalforsamling blir onsdag 3. mai kl 18 på Veienmarka ungdomsskole.  
 
Innkommende saker til årets generalforsamling må være i hende hos styreleder innen tirsdag 
18. april. Alle saker skal leveres skriftlig. 

0817 Containere I fjor kostet leie av containere med tømming kr 28 763,-. Inkludert i dette er det en bot på kr 
3 000,- fordi det ble kastet impregnert materiale i containeren for trevirke. 
 
Det er bestilt containere, og disse plasseres på fellesparkeringen i tidsrommet fredag 28. april 
til mandag 8. 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 (to restavfall, en papir/papp og en trevirke). Det er 

viktig at dette følges. 

NB! Spesialavfall skal leveres på miljøstasjonen og ikke kastes i containerne. 

Containerne tømmes ved behov. 

NB! Husk å komprimere og pakke avfallet godt når det legges i containerne. Store ting som for 
eksempel sofaer og lignende skal IKKE kastes i containerne, men selv fraktes til avfallsplassen. 
Det gjør at avfallet ikke flyter over og at det blir plass til mer før containerne må tømmes. 
Borettslaget må betale for hver tømming. 

1217 Hovedstoppekraner 
for vann 

Hovedstoppekraner finnes i følgende hus: 
 
- Stoppekran for nummer 1-31 finnes i bolig nummer 31 
- Stoppekran for nummer 35-45 finnes i bolig nummer 35 
- Stoppekran for nummer 47-65 finnes i bolig nummer 65 
- Stoppekran for nummer 67-91 finnes i bolig nummer 67 
- Stoppekran for nummer 93-115 finnes i bolig nummer 115 
- Stoppekran for nummer 117-127 finnes i bolig nummer 117 
- Stoppekran for nummer 129-165 finnes i bolig nummer 165 
- Stoppekran for nummer 167-177 finnes i bolig nummer 167 

1317 Vårdugnad Våren har endelig kommet, 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. 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Maria Elveslett 

Styremedlem: Lise Strat 
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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 ☺. 

1417 Takrenner Nå som våren er kommet for fullt, vil vi oppfordre hver enkelt til å sørge for at takrennene 
holdes åpne, samt fjerne mose på tak for å bevare taksteinen så lenge som mulig. Et tips er å 
skjære bunnen av en plastflaske og dra den bortover for å samle opp rusk og rask som ligger i 
takrenna. En plastpose eller bøtte kan brukes til å kaste det i underveis. 

1517 Rørleggertjenester Veigin Borettslag har en rammeavtale med Varme & Sanitær som gir beboere i Veigin 
Borettslag rabatterte priser på varer og tjenester. Varme & Sanitær har døgnvakt hvis uhellet 
er ute. Du står selvfølgelig fritt til å benytte andre rørleggere. 
 
Tidligere avtale med Varme & Sanitær erstattes med følgende betingelser gjeldende fra 
01.03.2017: 

  VVS-materiell: 
Butikk/synlige varer: 
 
Mester: 
Rørlegger: 
Lærling: 
Kjøregodtgjørelse: 
Utrykningstillegg: 

Bruttopris – 10 % 
Tilbudspriser/netto 
 
Kr 900,- eks. mva per time 
Kr 580,- eks. mva per time 
Kr 420,- eks. mva per time 
Kr 10,- eks. mva per km 
Kr 900,- eks. mva (ved utryking utenom åpningstid kommer 
overtidsbetaling i tillegg). 

 

Styret har i tillegg behandlet 11 saker. 

 

 

http://www.veigin.no/
mailto:styret@veigin.no

