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Sak nr: Emne:  

 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Maria Elveslett, Lise Strat 

2315 Dugnad og grilling Styret ønsker å takke for innsatsen til alle som kom på dugnaden som var ved fellesområdet 
ved barneparken i juni  

3015 Byggesøknad Laila Haugen og Kim Johansen i Veiginveien 29 har søkt om å bygge tak over verandaen samt å 
asfaltere ved inngangspartiet. 
 
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. 

3215 Fjerning av trær langs 
Veiginveien 

Vi har fått henvendelser angående trær langs Veiginveien. Det påpekes at disse trærne har blitt 
veldig store, og at skadene på hus og mennesker vil bli store hvis trærne faller ned. Trærne står 
på kommunal eiendom, og styret har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune med 
anmodning om at trærne bør felles. Dette har ikke ført frem. Styret vil ta opp saken på ny med 
kommunen, og oppfordrer dere som er bekymret for trærne til også å ta kontakt med 
kommunen. 

3315 Installering av 
varmepumpe 

Gard Solås i Veiginveien 137 ønsker å installere varmepumpe. Dette godkjennes av styret så 
lenge varmepumpen installeres forskriftsmessig av autoriserte installatører. Det er også meget 
viktig at varmpumpen installeres på en slik måte at naboer ikke blir plaget av støy. 

3615 Felleskostnader Lånene våre forfaller i løpet av 2016 og 2017. Vi reduserer derfor felleskostnadene med 5 % 
per andelseier fra 1. januar 2016. 

3815 Takrenner, utekraner 
og mose 

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

 

Styret har i tillegg behandlet 10 saker. 

 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Maria Elveslett 

Styremedlem: Lise Strat 


