
 
 
 

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

 Referat fra styremøte dato: 13.04.2016 

 Møte nr: 0516 

Sak nr: Emne:  

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

0716 Kvister og avfall etter 
trefelling 

De store haugene med kvist på fellesområdet ved barneparken er nå fjernet, men det ligger 
noe kvist spredd rundt omkring. Kaller inn til ny dugnad i juni for å fullføre arbeidet (dato 
kommer). Står igjen litt kratt som også må fjernes. 

1816 Søknad om å sette 
opp tak på terrasse 

Andre og Maria Elveslett i Veiginveien 29 søker om å sette opp tak over deler av terrassen. 
 
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. 

1916 Fart og parkering i 
Veiginveien 

Husk å avpasse farten når du kjører slik at vi unngår ulykker. Det er mange barn som leker i 
gatene! De er vanskelige å se bak feilparkerte biler og høye hekker.  
 
Kjør i GANGFART! Vi har INGEN å miste! 
 
Styret har ved flere anledninger informert om at det ikke er tillatt med parkering langs /på 
Veiginveien og de interne veiene. 
 
Parkering skal skje på den enkeltes biloppstillingsplass eller på fellesparkeringsplassen. Dette 
på grunn av hensyn til lekende barn, utrykningskjøretøy og snøbrøyting. 

2016 Falske kontrollører av 
TV og data 

Vi har blitt varslet av Sagatun om falske kontrollører fra Get. Vi vet ikke hensikten til disse. Vær 
obs hvis noen ønsker å kontrollere TV og data hos deg. Styret har ikke bestilt en slik kontroll.  

2116 Hageavfall Minner nok en gang om at hageavfall skal kastes i SKRÅNINGEN bak fellesgarasjen og IKKE midt 
på plassen. Det koster oss både tid og penger å fjerne dette avfallet. Bildet er tatt søndag 17. 
april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret har i tillegg behandlet syv saker.  

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Maria Elveslett 

Styremedlem: Lise Strat 


