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Referat fra styremøte 22/01/19. Møte nr. 1 2019. 

Til stede: Per Johnny Pedersen, Hans Vegard Røine, Anita Kjelland, Morten L. Kværnstrøm, Inger 

Nævdal. Referent: Morten L. Kværnstrøm  

 

 
 
Oppfølgingssaker: 
 

Saksnummer Beskrivelse 

30/2018 Felleskostnader ved tilbygg.  

Vedtak: Veigin borettslag gjør ingen endringer vedrørende tilbygg, hver enkelt beboer har derved 
ansvaret for vedlikehold av tilbygg. 

 
 
Annet: 
Arbeidene er ferdigstilt. 47 sluk er sikret, 15 hadde renovert badene og alt byttet sluk, en beboer nektet å 
gjennomføre sikringen. Kr 28.200,- er mottatt fra Ringbo som tilskudd til skadeforebyggende tiltak. 

 

1/2019 Søknad om kr 2.000,- som tilskudd til fakler til vardebrenningen nyttårsaften 18/19. 

Vedtak: Styret mener dette er et godt tiltak og god reklame for borettslaget. Aktiviteten fikk god 
dekning i Ringerike blad. Søknad innvilget. 

2/2019 Styret vil engasjere fagkyndig til å kontrollere alle takene for skader på takstein og 
pipebeslag når takvasken er gjennomført til våren. Nødvendig vedlikehold blir så utført. 
Ringbo dekker 25 % av kostnadene inntil kr. 15.000. Styret vurderer å bruke Ringbo til å 
administrere oppdraget med kontroll av takenes tilstand. 

Vedtak: Tiltaket iverksettes i løpet av sommerhalvåret. 

3/2019 Tilstanden på vinduer i borettslaget. Forventet levealder for vinduer av tre er 25-30 år.  

Vedtak: Styret tar opp utskifting av vinduer på neste generalforsamling. Styret tar kontakt med 
Ringbo for informasjon om mulige tilskuddsordninger fra Enova med mer.  

4/2019 Søknad om utskifting av vinduer i forbindelse med innvendig oppussing nr. 97. Beboer 
tilbyr å legge ut for utskifting av vinduer inntil borettslaget foretar utskifting av resterende 
boliger. 

Vedtak Søknad innvilget med forbehold om at beboer selv dekker evt. utlegg som overskrider 
generell kostnadsramme for vinduer i denne boligtypen.  

5/2019 Søknad om utskifting av verandadør og to vinduer i andre etg. i nr. 161. 

Vedtak: Søknad innvilges etter anbefaling fra byggmester. 

6/2019 Søknad fra nr. 65 om bytte av baderomsvindu i forbindelse med oppussing. 

Vedtak: Styreleder har bedt om å få dokumentert prisoverslag på arbeidet. Styret behandler saken 
når dette e r mottatt.  


