
Referat fra styremøte nummer 03/2021  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Organisasjon: Veigin Borettslag 

Dato:                23.03.2021 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 20210021 Utskifting av vinduer – kontroll av utført arbeid    

 

Vedtak: 

Styret oppfordrer beboerne til å kontrollere at arbeid ved utskifting av vinduer er 

tifredsstillende utført:  

Utvendig belisting og beslag ikke har store gliper 

Spikerhull er overmalt 

Vinduer ikke har riper 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210022 Søknad om bod og utvidelse av terrasse     

Det er søkt om å sette opp en bod og utvide en terrasse.    

 

Vedtak: 

Søknad godkjennes.      

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210023 Informasjon om TV- kanaler        

Styret har mottatt et brev fra vår TV-leverandør Viken Fiber om endring i vår kanalpakke.   

Brevets tekst er gjengitt nedenfor: 

 

Til styret i boligselskapet  

En ny avtale mellom Altibox og Discovery Networks gjør at fra 1. juli går kanalene Discovery 

Channel, TLC og VOX fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli kanaler som koster 

poeng. En ny kanal, TV6, vil samtidig bli en del av de faste kanalene i pakken. 

 

Derfor gjøres endringene:  

Vi er jevnlig i dialog med innholdsleverandører for å oppdatere avtaler og da kan det 

forekomme endringer i innholdet. I disse dialogene er det viktig for Altibox å tilby 

konkurransedyktig pris og størst mulig valgfrihet. 



Men ting er ikke alltid helt ‘rett frem’ - og Discovery Channel, TLC og VOX vil faktisk være 

tilgjengelig uten ekstra kostnad også etter 1. juli for de aller fleste. 

 

Slik skjer endringen: 

Fra 1. juli koster VOX tre poeng, mens Discovery Channel og TLC koster to poeng hver. Når 

endringen trer i kraft, vil de tre kanalene automatisk bli forhåndsvalgt i tv-pakken til de fleste 

beboere, uten at det går på bekostning av annet innhold. 

 

Det betyr at enkelte beboere vil se på Mine sider at de har brukt flere poeng enn det som er 

tildelt i pakken. Kundene vil ikke belastes for dette. Men - dersom kundene ønsker å bytte inn 

og ut kanaler i pakken sin vil de ikke få lagret før de har redusert antall valgte kanaler. De 

fleste beboere vil altså kun bli påvirket av endringen dersom de ønsker å bytte på sine valgfrie 

kanaler etter 1. juli. 

Vi gjør oppmerksom på at beboere som har en tv-pakke med kun fem poeng til valgfrie 

kanaler, ikke får kanalen VOX automatisk valgt inn. Beboerne kan velge kanalen inn igjen for 

tre poeng via Mine sider.   

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss. 

 

Vennlig hilsen Viken Fiber 

 

 

Veigin Borettslag sin kontakt i Viken Fiber er:   

Vidar Andersen , Tlf: 92277900, Mail: Vidar.andersen@fiber1.no  

 

Vedtak: 

Brev fra Viken Fiber inntas i beboerreferatet.  

________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210025 Pakkeboks på Veigin        

Styret har tidligere henvendt seg til posten angående muligheter for etablering av pakkeboks 

på Veigin. Henvendelsen er hittil ubesvart.   

 

 

 

Vedtak: 

Tidligere henvendelse til posten vedrørende etablering av pakkeboks på Veigin følges opp og 

purres.   

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210026 Fellesparkeringen       

Det er i ferd med å etablere seg busker og kratt på fellesparkeringsplassen og langs denne.   

 

Vedtak: 

Styret innhenter kostnadsoverslag på grusing av parkeringsplass og grøfterensk langs denne.  

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20210027 Generalforsamling 2021    

Stortinget er i ferd med å vedta en lov om at digitale generalforsamlinger er likestilt med 

fysiske.  

 

mailto:Vidar.andersen@fiber1.no


Vedtak: 

Under forutsening av at loven blir godkjent beslutter styret å gjennomføre 

generalforsamlingen 2021 digitalt i perioden 3. til 6. mai. Varsel sendes andelseierne i midten 

av april.   

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mvh Styret 

 

Mail: styret@veigin.no 

 

 

mailto:styret@veigin.no

