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

2514 Runar Vinjevoll 
Veiginveien 113 

Søker om å bygge utvendig trapp opp til loftet i garasjen. Trappen er tenkt bygget mot veien. 
Trappen blir innenfor de grenser som kommunen har godkjent for garasjen. 
 
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. 

1714 Brosjyrer til beboerne Vedlagt referatet følger en informasjonsbrosjyre om Veigin Borettslag. Den inneholder viktig 
informasjon som blant annet vedtektene. Brosjyren vil også bli delt ut til alle nye beboere i 
borettslaget vårt. Trenger du flere eksemplarer kan den lastes ned fra nettsidene våre 
www.veigin.no. 

2814 Informasjon om 
forkjøpsrett på boliger 
i borettslaget 

Andelseierne i borettslaget og dernest øvrige medlemmer i RINGBO har forkjøpsrett når 
boliger er til salgs. Se http://www.ringbo.no/Forkjøpsrett.aspx for boliger som er til salgs. 

2914 Utekraner og løv i 
takrenner 

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. Et tips er å skjære bunnen 
av en plastflaske og dra den bortover for å samle opp rusk og rask som ligger i takrenna. En 
plastpose eller bøtte kan brukes til å kaste det i underveis. 
 
Husk også at vannet i utekranene kan fryse. Dette kan føre til vannlekkasje grunnet ødelagte 
kraner og rør. Styret ønsker derfor å minne om å stenge utekranene og tømme rørene for vann 
før frosten for alvor setter inn.  

Styret har i tillegg behandlet seks saker. 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Torill Ånesen 

Styremedlem: Marit Myhre 
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