
Referat fra styremøte nummer 01/2021  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Organisasjon: Veigin Borettslag 

Dato:                19.01.2021 kl 18.00 

Sted:                 Skype  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Til stede: 

 Per Johnny Pedersen, styreleder (møteleder) 

 Anita Kjelland, nestleder 

Inger Nævdal, styremedlem  

 Morten Løken Kværnstrøm, styremedlem 

 Olav Sletbakk, styremedlem 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210001 Refusjon av utlegg til ladeopplegg elbil    

Det er søkt om refusjon av utlegg til ladeopplegg elbil.    

 

Vedtak: 

Refusjon kr 7000,- innvilges.    

   

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210002 Bytte av vindu    

Det er kommet en søknad om bytte av et takvindu og gjenkledning av et annet vindu.  

 

Vedtak: 

Bytte av takvindu godkjennes. 

Vedrørende gjenkledning av vindu skal endringer utført av beboere være faglig forsvarlig 

utført, og bekostes av beboere.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210003 Elbillader refusjon     

Det er søkt om refusjon av utlegg til ladeopplegg elbil.    

 

Vedtak: 

Refusjon kr 7000,- innvilges.    

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Sak nr 20210004 Bytte av takrenner - dekning av materialkostnader       

Styret har mottatt søknad om dekning av materialkostnader i forbindelse med skifting av 

takrenne.  

 

Vedtak: 

Søknad godkjennes.   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210005 Utskifting av vindu bad 2. etasje.      

Det er søkt om utskifting av et vindu på bad 2. etasje.     

 

Vedtak: 

Søknad godkjennes.   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210006 Søknad om refusjon av utlegg for elbillader.      

Det er kommet søknad om refusjon av utlegg til ladeopplegg elbil.    

 

Vedtak: 

Refusjon kr 7000,- innvilges.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210007 Søknad om bytte av takvindu  

Det er søkt om bytte av takvindu.     

 

Vedtak: 

Søknad innvilges.   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210008 Tilskudd til etablering av ladeanlegg fra Viken Fylkeskommune      

Fra Viken Fylkeskommune har vi etter søknad blitt innvilget kr 25.000,- i tilskudd til 

etablering av ladeanlegg for elbiler.    

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210009 Refusjon elbillader      

Det er søkt om refusjon av utlegg til ladeopplegg elbil.    

 

Vedtak: 

Refusjon kr 7000,- innvilges. 

 

_________________________________________________________________________ 



 

Sak nr 20210010 Informasjon/varsel om skjøtsel av kommunalt skogområde     

Styret har mottatt informasjonsskriv fra kommunen vedrørende planlagt hogst i vårt 

nærområde.    

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Informasjonsskrivet vedlegges møtereferatet.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210011 Gjennomføring av årsmøte/generalforsamling i 2021     

På grunn av smittesituasjonen er det mulig at generalforsamlingen også i 2021 må holdes 

digitalt. Dette blir avklart på et senere tidspunkt. 

 

Vedtak: 

Styret anmoder valgkomiteen om å iverksette sitt arbeid med å lage innstilling til valg snarest 

mulig.  Styret oppfordrer beboere om å melde seg som kandidater til valg.  

Valgkomiteen består nå av følgende personer: 

  

Even Herstad, Veiginveien 23 

 Per Arvid Bakken, Veiginveien 67   

 Katrine Kullerud, Veiginveien 127 

 Jonny Sandnes, Veiginveien 173 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mvh Styret 

 

Mail: styret@veigin.no 

 

 

mailto:styret@veigin.no


 
Hallo! 
  
Skogskjøtsel - Veien-Bagler - kommunale eiendommer 49/256 og 49/276 
  
Eiendommene 49/256 og 49 /276 er kommunale eiendommer. Disse benyttes i dag 
til nærturområder for beboere i lokalmiljøet. Eiendommene har ikke vært skjøttet på 
lang tid. Skal skogbilde og kvalitetene bli ivaretatt for framtida må det gjøres tiltak. 
  
I utgangspunktet skal område forvaltningen som et nærturområde. Det vil si at 
skogskjøtselen skal i den grad det er mulig utføres på en slik måte at det oppleves 
som et område folk ønsker å benytte. 
  
Det meste av skogen skal overholdes. Skogen må tynnes for å sette den i stand til å 
vokse i lang tid framover, uten at den kollapser og faller ned. I hovedsak vil det bli 
fokus på å bygge på treslag med utholdende vekst, som furu, selje og rogn. Bjørk og 
osp må i noen grad brukes, der det ikke finnes annet. Gran vil vi i størst mulig grad 
tas ut. 
  
I et område langs stien fra Jernbaneundergangen til Baglerveien, mot tidligere 
fotballbane, vil ikke granskogen lengre kunne ivaretas. Den er råtten og på tur til å 
falle ned. Her vil det bli hogd og plantet ny skog. 
  
Område som skal skjøttes har en utfordrende topografi med tanke på maskinell drift. 
Enklere blir det ikke da kommunen har solgt tomter slik at område ikke lengre er 
tilgjengelig fra bunn av skråningene. Tømmeret må tas opp mot Veiginveien, 
Sagaveien og Baglerveien. Dette gjør at tidligere driftsveier, som nå er turstier, vil 
måtte rustes opp og benyttes som driftsveier. Disse vil etter at driften er avsluttet bli 
satt i stand til turveier. 
  
Det er et utfordrende terreng og grunnforhold. Drifta må derfor gjennomføres på det 
mest gunstige tidspunktet for i størst mulig grad å unngå skader på veier og terreng. 
Det vil si at drifta må gjennomføres på frossen bakke og med noe snødekke eller når 
det er tørt på sommerstid. Vedvarer kulda nå kan det bli aktuelt å begynne ganske 
snart. 
  
For at dette skal være mulig å gjennomføre må det etableres midlertidige 
velteplasser for tømmeret. Det arbeides med å finne de områdene som gjør drifta 
enklest, som ligger mest skjermet fra bebyggelsen og gir minst inngrep. 
  
Tømmerveltene er ikke en lekeplass for barn. Vi ber om tilbakemelding om disse 
plassene på vinterstid er mye bruk av barn. Vi vil prøve å få ut tømmeret fortløpende 
så det ikke blir store lunner. 
Vedlagt følger et enkelt kart som viser plasseringen av tømmerveltene og 
hoveddriftsveiene. 
  
Er det spørsmål om tiltaket stilles de til Landbrukskontoret for Ringerike og Hole v/ 
Eiliv Kornkveen. Tlf. 409 17 847, e-post eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no 
  
 

mailto:eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no


Med hilsen 
 
Eiliv Kornkveen 
…………………………………………… 
Konstituert enhetsleder Miljø & Areal 
Mobil (+47) 409 17 847 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
  
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
 
……………………………………………… 

 

 

 

 

 


