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2809

Søknad om å ha hund
Veiginveien 137

Søknad om å ha hund i leiligheten innvilges.

3109

Overdragelse

Vi ønsker Kristine Homme Belsby hjertelig velkommen til Veigin Borettslag.
Veiginveien 137 er overdratt for kr 775 000,-.

3309

Søknad om bygging av
lekestue Veiginveien 81

Søknad om bygging av lekestue godkjennes under forutsetning om at naboene ikke
har noen innvendinger og at arbeidet utføres forskriftsmessig.

3409

TV, telefoni og Internett fra
Hadeland og Ringerike
Bredbånd AS

Som dere kanskje har sett graves det i disse dager forbi borettslaget vårt. Det er
firmaet Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (www.hebb.no) som legger ned en
fiberkabel.
Fiber er fremtidens løsning for overføring av TV, telefoni og Internett.
Fiberlinjer har svært høy kapasitet og kan overføre enorme mengder informasjon i
langt høyere hastighet enn tradisjonelle bredbåndslinjer. Med fiberteknologi kan
Internett, telefoni og TV leveres i én og samme linje med høy hastighet.
Dette er en mye raskere løsning enn dagens alternativ, samt sikrere og mer stabil.
Det har til tider vært en del trøbbel med ustabil levering av TV-signaler fra Get, og i
den forbindelse har styret vært i samtaler med Hadeland og Ringerike Bredbånd. Vi
ønsker å få et tilbud på installasjon av fiberkabel til den enkelte bolig samt et tilbud
på en kollektiv TV-avtale tilsvarende den vi har med Get i dag. Mer informasjon
kommer når tilbudet er klart.

3609

Fjerning av avfall ved
fellesgarasjen

Hageavfallet ved fellesgarasjen har begynt å hope seg opp. Dette vil bli fjernet etter
at høstens nedfall er kastet 

Nå som høsten setter inn, vil vi oppfordre hver enkelt til å sørge for at takrennene holdes
åpne, samt fjerne mose på tak for å bevare taksteinen så lenge som mulig.

Veigin Borettslag, Hønefoss

