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Referat fra styremøte 75/18. 
 Møte nr. 4/18 
Til stede: Per Johnny Pedersen, Kristoffer Berild, Hans Vegard Røine, Anita Kjelland, Morten 
L. Kværnstrøm. 

 Referent: Morten L. Kværnstrøm 
 
 
 
 
Saksnummer Beskrivelse 
10/2018 Søknad om bytte av garasjedør og montering av utvendige screens, nr 157 
Vedtak: Søknad innvilget. 
11/2018 Søknad om etablering av parkering og utvidelse av platting, nr 81. 
Vedtak: Søknad innvilget. 
12/2018 Søknad om bygging av oppbevaringsplass for ved, nr 97. 
Vedtak: Søknad innvilget.  
13/2018 Søknad om å male utvendig belistning fra blått til hvitt på rødt hus, nr 127. 
Vedtak: Søknad innvilget. 
14/2018 Søknad om å male hus i hvit farge, nr 21. 
Vedtak: Avslått. Beising av hus skal foregå om fire år, og det er viktig at maling/beising 

følger vedlikeholdsplanen. 
15/2018 Tun B har vi pleid å rake skråningen ned mot barneparken. Dette vil ikke bli gjort i 

år. Tunrepresentant mener det er styrets ansvar å innkalle til dugnad ved 
barneparken, der hele borettslaget deltar.  

Vedtak: Styret innkaller til dugnad i løpet av mai/juni. 
16/2018 Søknad om å bygge tak over veranda, nr 27. 
Vedtak: Søknad innvilget 
17/2018 Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16.  

Styret har mottatt høringsbrev om offentlig ettersyn av Forslag til reguleringsplan 
for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning. Forlaget er til offentlig 
høring i tidsrommet 19. april til 24. juni 2018. 
Styrets vurdering er at Veigin borettslag ikke blir direkte berørt av 
reguleringsplanen. 

Vedtak: Veigin borettslag har ingen innspill til forslag til reguleringsplan. 
18/2018 Søknad om utvidelse av terrasse på terreng, nr 127 
Vedtak: Søknad innvilget 
19/2018 Utvidelse av terrasse på terreng, nr 59 

Ønsker å utvide grunnet bruk av rullestol 
Vedtak: Terrasseutvidelse innvilget. Evt. utbygg må klareres med styret i egen søknad med 

skisser. 
20/2018 Søknad om skifte av verandadør, nr. 53 
Vedtak: Styret sender fagkyndig for å vurdere om døren må byttes. 
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Styret minner igjen om: 
 
…at hageavfall kun skal dumpes ved fellesgarasjen på siden mot skogen, og så langt ut mot 
skråningen man kommer. 
 
…at det ikke er lov å parkere langs sideveiene uten spesiell tillatelse. Bruk fellesparkeringen når det 
ikke er plass i garasjen/gårdsplassen.  
  
 
Referat fra styremøtene på mail 
De som ønsker å få tilsendt referater på mail, kan sende en epost til morten.kvarnstrom@gmail.com 
Oppgi husnummer og navn i mailen. Vil dere i tillegg ha printversjon i postkassen, vennligst gjør 
oppmerksom på dette. 
 
Med hilsen 
Styret 
 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra generalforsamlingen 7. mai 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


