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Referat fra styremøter 26/09/18 og 16/10/18. Møter nr. 7 og 8 2018. 

Til stede (begge møter): Per Johnny Pedersen, Hans Vegard Røine, Anita Kjelland, Morten L. 

Kværnstrøm, Inger Nævdal. Referent: Morten L. Kværnstrøm  

 

Saksnummer Beskrivelse 

25/2018 Søknad om bytte av ytterdør nr. 177. 

Vedtak: Bytte av ytterdør er godkjent etter anbefaling fra byggmester. 

26/2018 HMS håndbok. 

Vedtak HMS håndbok legges ut på borettslagets hjemmeside og vi anmoder beboerne 

om å lese den. 

27/2018 Vasking av tak. 

Vedtak: Rent utemiljø AS tildeles jobben med vasking av tak og rengjøring av takrenner 

og vil utføre dette i løpet av høsten så langt det er mulig før snøfall.  

28/2018 Innkjøp av lekeapparat til fellesarealene.  

Vedtak: Da lekestuene på de tunene som har dette ikke er i tilfredsstillende stand, 
kjøpes det inn nye lekeapparater til alle tun som erstatning. Anskaffes slik at de 

monteres til våren.  

29/2018 Budsjettforslag 2019. 

Vedtak: Budsjettforslag fra Ringbo ble godkjent. Forslaget innebærer ingen endring av 

fellesutgifter. 

30/2018 Bygging av vedbod nr. 111. 

Vedtak: Godkjent. 

 
I tillegg behandlet styret én sak. 
 

 
Oppfølgingssaker: 

Saksnummer Beskrivelse 

1/2018 Nye ALTIBOX TV. Presentasjon av alternativer fra Fiber1 av Vidar Torp-Andersen 

(16.10.).  

Vedtak: Styret vil vurdere de forskjellige alternativene og kostnadene, og vil legge frem 

forslag til generalforsamlingen 2019.  

20/2018 HMS vernerunde fellesarealer ble gjennomgått.  

Vedtak: Tiltaksplan for utbedring av fellesarealene er utarbeidet. Tiltakene utføres i 

forbindelse med vårdugnad. 

21/2018 Klage på trekk fra dør og reparasjon av garasjeport, nr. 69. 

 Bytte av ytterdør er godkjent etter anbefaling fra byggmester.  

 
 
Annet:  
Nye beboere: Vi ønsker Victoria Irene Koch i nr. 53 velkommen til Veigin.  
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Bademiljø AS er i gang med å sikre slukene. Styret anmoder beboerne til å avtale tid med 
håndverkerne, slik at prosessen kan foregå effektivt og hurtig. 

 
 
NB! Sevedlegg.  
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Vedlegg til møtereferat 7 og 8 2018 

 

TAKVASK på VEIGIN 
 

 

Rent Utemiljø AS er tildelt anbudet med å vaske tak og rengjøre takrenner. 

Firmaet vil starte arbeidet øyeblikkelig. De vil holde på utover høsten, så langt 

temperaturen tillater det. Evt. resterende arbeid vil gjøres til våren.  

Beboere må gjøre strøm- og vanntilkobling tilgjengelig for spyling av hustakene. 

Dette skal ikke medføre nevneverdig merforbruk av vann.  

 

NB! Dekk over hagemøbler o.l!  

Vasken vil føre til at en del skitt og mose vil følge vannet ned til bakken. Rent 

Utemiljø vil spyle rent vegger og verandagulv. Men vi oppfordrer beboerne til å 

flytte/dekke til ting dere ikke vil ha tilsmusset. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret. 

 


