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Sak nr 2019 0006 Bytte av vinduer i borettslaget 

Vinduer i borettslaget nærmer seg forventet levealder. Styret vil legge frem forslag om å 

iverksette utbytting av vinduer for generalforsamlingen 2019. Styret engasjerer Ringbo til å 

bistå med å fremskaffe beslutningsgrunnlag til generalforsamlingen. 

Tatt til orientering 

Sak nr. 2019 0007 Årsmelding Veigin Borettslag 

Informasjon fra Ringbo om at årsmelding skal utarbeides i Ringbo-portalen på nett. 

Vedtatt 

Sak nr. 2019 0008 Søknad om bytte av garasjeport og verandadør nr 125 

Garasjeport er i forfall og verandadør henger 

Vedtatt bytte av verandadør etter råd fra fagkyndig 

Sak nr 2019 0009 Regnskap og fullstendighetserklæring 

Signerte dokumenter skannes inn og sendes Ringbo. Sekretær har ansvaret. 

Vedtatt 

Sak nr. 2019 0010 Drenering Veiginveien 69 

Dårlig drenering og grunnmursplast har ført til fuktskade. Borettslaget må dekke kostnadene 

til utbedring av dette.  

Tatt til orientering 

Sak nr. 2019 0011 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 - Status for prosessen – 

medvirkning. 



Informasjonen fra Fellesprosjektet: 

"Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 jobber for tiden med å forberede overlevering av 

revidert reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er 

planlagt overlevering i løpet av mars 2019. I høringsperiodene har det vært invitert til 

folkemøter og åpne kontordager for at alle som ønsker det skulle få nødvendig informasjon 

og best mulig grunnlag for å skrive høringsinnspill. Nå når høringsrundene er avsluttet jobber 

vi med å gå gjennom og vurdere innspillene. Vi er for tiden i innspurten med dette arbeidet.  

Det er KMD som gjør de endelige vurderingene og vedtar reguleringsplanen. Det betyr at de 

kan komme til å endre på våre forslag. Før vedtaket kan vi derfor ikke med sikkerhet si 

hvordan situasjonen i deres område blir når anlegget starter. Dette er detaljer vi skal jobbe 

videre med etter at KMD har vedtatt planen. Det betyr at vi i perioden etter at 

reguleringsplanen er vedtatt at vi for fullt starter arbeidet med informasjon og samarbeid 

med naboer og velforeninger for å finne de beste løsningene.  

I perioden etter at reguleringsplanen er vedtatt av KMD og fram til anleggsstart vil vi 

arrangere åpne møter i ulik skala, avhengig av hva slags grupper vi inviterer. Selv med en 

vedtatt reguleringsplan er det mange ting som ikke er bestemt, og Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 vil ha fokus på informasjon og dialog med berørte grupper - for å 

finne best mulig løsninger innenfor det spillerommet vi har. 

 Vi sender ut denne informasjonen til nabogrupperinger som vi har kontaktinformasjon til. Vi 

kontakter dere igjen når det blir aktuelt med møter og annen medvirkning." 

Tatt til orientering 

Sak nr. 2019 0012 Styrereferat på epost 

Styret ønsker å sende ut referat som epost for å spare miljøet og forenkle distribusjonen av 

referatene. De aller fleste har epostadresser registrert hos Ringbo og disse benyttes for 

utsending. De som ikke har registrert epostadresse vil fortsatt få papirkopier i postkassen. 

Dersom beboere med registrert epostadresse fortsatt ønsker papirkopi i postkassen må 

dette meldes til styret.  

Vedtatt 

Sak nr. 2019 0013 Overbygg, levegg og utvidelse av platting nr. 51.1 

Samtykkeerklæring fra naboer og tegninger er levert styret. 

Vedtatt 

Referent: Morten Løken Kværnstrøm 

                                                           
1 Beboer i nr. 51 er styremedlem og har ikke deltatt i behandlingen av sak 2019 0013. 
 


