
 
 
 

Internett: www.veigin.no  E-post: styret@veigin.no 

 Referat fra styremøte dato: 21.05.2012 

 Møte nr: 0412 

Sak nr: Emne:  

 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Beate Iversen, Rune Djupdal, Marit Myhre 

1812 Konstituering av 
styret 

Styret har konstituert seg som følger: 
Leder:   Tor Gunnar Simonsen 
Nestleder: Beate Iversen  
Sekretær: Rune Djupdal  
Styremedlem: Torill Ånesen 
Styremedlem: Marit Myhre 

1012 Dårlig panel Styret har engasjert bygg og tømrermester Joackim Berger fra BO BYGG Hønefoss for å 
kontrollere alle husene, og det viser seg at ingen hus trenger å bytte panel. Noe panel var tørr 
og sprukket, og Berger anbefaler at de største sprekkene tettes med Tech-7 fugemasse. For de 
mindre sprekkene anbefaler han å rådspørre seg hos malerbutikken. 
 
Noen hus har imidlertid råtne vindskier som må byttes ut. Det kan hentes ut materialer til 
dette hos Monter. De har beboerlister. Styret vil også gå til innkjøp av beslag som andelseierne 
mottar og fester på nedre del av vindskiene. Dette vil hindre forråtnelse av bordene. Råtne 
vindskier må byttes og beises før beslagene kan monteres.  

1712 Årsplan for 
styremøter 

Styret har satt opp en møteplan for 2012/2013 (med forbehold om endringer): 
 
20.06, 27.08, 24.09, 29.10, 26.11, 07.01, 18.02, 18.03, 15.04 
 
Saker vil bli behandlet på første styremøte etter at saken er styret i hende. 

3611 Maling Styret har i etterkant av beboermøtet bestemt at hver boenhet får inntil 40 liter veggmaling og 
6 liter vindusmaling. Dette skal dekke hus og garasje. Alle tilbygg (verandaer, uthus, gjerder 
m.m.) kommer i tillegg og må dekkes av hver enkelt andelseier. 

2212 Søknad om å sette 
opp bod 

Rune Djupdal i Veiginveien 81 søker om å sette opp bod/vedskjul i bakkant av garasjen. Styret 
godkjenner søknaden under forutsetning av at arbeidet utføres forskriftsmessig og at det er 
godkjent av berørte naboer.  

2312 Parkering og lav fart Styret vil minne om at det ikke er tillatt å parkere langs/på Veiginveien og de interne veiene. 
Parkering oppfordres til å skje på den enkeltes biloppstillingsplass eller på 
fellesparkeringsplassen. Dette på grunn av hensyn til lekende barn, utrykningskjøretøy og 
snøbrøyting. 
 
Husk også å avpasse farten når du kjører slik at vi unngår ulykker. Det er mange barn som leker 
i gatene! 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Beate Iversen  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 


