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Referat fra styremøte 22/2/18 
 Møte nr. 2/18 
 Til stede: Per Johnny Pedersen, Kristoffer Berild, Hans Vegard Røine, Anita Kjelland, Morten L. 
Kværnstrøm. 

 Referent: Morten L. Kværnstrøm 
 
 
 

 

  

I tillegg behandlet styret to saker. Ett av styremedlemmene deltok ikke i behandlingen av den ene 

på grunn av inhabilitet.  

 

Sak nr. Emne  

2/18 Plagsom 

piperøyk. 

Styret avslår anmodning fra en klager om utbedring av naboens 

pipe for borettslagets regning. Feiervesenet har vært på befaring. 

De har foreslått tiltak, men garanterer ikke at disse vil ha effekt. 

Det er ikke påvist feil ved pipen. 

4/18 Søknad, hugging 

av trær nr. 127 

og 125. 

Søknad godkjennes. Søkere pålegges å informere naboer om 

tiltaket. Eventuelle innsigelser meddeles styret før tiltaket 

iverksettes.  

5/18 Styremedlem, 

Ringbo. 

Styret innstiller Morten Kværnstrøm i nr. 95 som kandidat til 

styremedlem, evt. varamedlem, i Ringbos styre.  

6/18 Tilbud om 

vedlikeholdsplan 

fra Ringbo. 

Styret ønsker ikke å benytte seg av tilbudet fra Ringbo.  

7/18 Søknad om å 

holde hund fra 

nr. 127. 

Søknad innvilges. Styret viser til vedtektene og påpeker at 

dyrehold ikke må være til sjenanse for naboene.  

8/18 Søknad fra nr. 

21, bytte av dør 

på egen 

bekostning. 

Søknad innvilges. Siden søker bærer utgiftene, setter ikke 

borettslag krav til prissegment eller leverandør. Styret oppfordrer 

til valg av nøytrale farger som ikke medfører skarp kontrast til 

dørfargene ellers i borettslaget.  
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Annet:  
Sak 46/16: Sikring av sluk 2. etasje. Styret vil søke om økonomisk tilskudd til arbeidet fra Ringbo, 

som har samarbeid med Gjensidige forsikring om skadeforebyggende tiltak. 

 

Nye naboer: Vi ønsker Katrine Kullerud og Tom Hansen i nr. 127 og Maria Ann Schmidt i nr. 21 
velkommen hit til Veigin. 
 

Henvendelser til styret:  

Styret anmoder om at henvendelser sendes på mail til styret@veigin.no, eller som post til 

styreleder i Veiginveien 159. Enkeltmedlemmer i styret har ikke anledning til å behandle saker på 

vegne av styret. 


	Annet:

