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0513 Søknad om utleie av 
garasje 

Nikolas Djurinac i Veiginveien 139 ønsker å leie ut garasjen da han ikke bruker den selv. Styret 
godkjenner søknaden om utleie av garasjen under forutsetning at den kun leies ut til beboere i 
Veigin Borettslag. 

0713 Informasjonsskriv fra 
Skattoppkreveren i 
Hole og Ringerike 
 

 

 

  

I skrivet står det at Ringerike kommune med jevne mellomrom opplever at purringer for 
kommunale avgifter (vann og kloakk) per andelshaver ikke innfris i tråd med betalingsfristen. 
Kommunen gjør oppmerksom på at det rettslig er borettslaget som blir ansvarlig for å betale 
avgiften når andelseieren ikke betaler. Dette reguleres av Panteloven § 6.1 – Lovbestemt pant i 
fast eiendom. 
 
Kommunen sender i dag kravet på kommunale avgifter og en purring til andelseieren. Så 
sendes uoppgjorte krav til borettslaget. RINGBO bistår med å betale fakturaen fra 
borettslagets konto og viderefakturerer den aktuelle andelseieren. Kravet blir da inndrevet på 
lik linje med andre felleskostnader i borettslaget. 
 
RINGBO vil belaste andelseieren med et administrasjonsgebyr på kr 250,- for hver faktura som 
må behandles på denne måten. 

0813 Brøyting foran 
garasjene i 4-
mannsboligene 

Det oppfordres til at hver enkelt brøyter foran sin egen port ved fellesgarasjene for å  bedre 
fremkommeligheten for beboere, besøkende og utrykningskjøretøy. 

0913 Parkering Etter flere skriftlige og muntlige henvendelser fra styret er det fortsatt flere som jevnlig 
parkerer utenfor angitte områder i borettslaget vårt. Det har også kommet henvendelse fra 
ambulansepersonell om dårlig fremkommelighet langs veiene våre. 
 
Styret vil enda en gang 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. 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Beate Iversen  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 


