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 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Torill Ånesen, Marit Myhre 

1214 Søknad om å bygge 
terrasse 

Tove Merethe Tveter i Veiginveien 59 søker om å bygge ny terrasse slik at hun kan komme ut 

med rullestol. 

 

Tiltaket godkjennes av styret under forutsetning av at berørte naboer er varslet og at 

eventuelle innsigelser blir skriftlig medelt styret inne tre uker. Arbeidet skal utføres 

forskriftsmessig. Hvis nødvendig må byggesaken også søkes og godkjennes av Ringerike 

kommune. 

1314 Søknad om å bygge 
terrasse 

Odd Sverre Ask Hellum i Veiginveien 35 søker om å bygge ny terrasse på baksiden av huset. 

 

Tiltaket godkjennes av styret under forutsetning av at berørte naboer er varslet og at 

eventuelle innsigelser blir skriftlig medelt styret inne tre uker. Arbeidet skal utføres 

forskriftsmessig. Hvis nødvendig må byggesaken også søkes og godkjennes av Ringerike 

kommune. 

1114 Søknad om bytte av 
garasjeport 

Loktu i Veiginveien 155 søker om å bytte garasjeporten. Andelseier ønsker å bytte til en leddet 

elektrisk port, og skal betale kostnadene selv. Søknaden godkjennes av styret. 

 

Styret ønsker å sette en standard for nye porter slik at det blir mest mulig likt i hele 

borettslaget. Dobbeltgarasjer skal ha like porter. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å bytte 

port. 

1514 Søknad om utbygging 
av inngangsparti 

Henning B. Røste i Veiginveien 69 søker om å bygge ut inngangspartiet på boligen. Denne skal 

inneholde bod, toalett og gang. 

 

Styremedlem Marit Myhre var ikke med å behandle saken da hun er nærmeste nabo til 

utbygger. 

 

Tiltaket godkjennes av styret under forutsetning av at berørte naboer er varslet og at 

eventuelle innsigelser blir skriftlig medelt styret inne tre uker. Arbeidet skal utføres 

forskriftsmessig. Byggesaken må også søkes og godkjennes av Ringerike kommune. 

2014 Årsplan for 
styremøter 

Styret har satt opp en møteplan for 2014 (med forbehold om endringer): 
 
23.09, 21.10, 18.11, 09.12 
 
Saker vil bli behandlet på første styremøte etter at saken er styret i hende. 

Styret har i tillegg behandlet åtte saker. 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 


