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Sak nr Emne  

22/17 Utvidelse av 

platting i nr. 97 

Søknad innvilget 

23/17 Bygningsmessige 

endringer nr.7 

Styret fant å måtte utsette saken inntil ytterligere tegninger av 

endringene er gjort og befaring foretatt. 

24/17 Div. vedlikehold 

nr. 77. 

Søknaden inneholdt i alt seks punkter. 

1. Ny platting: Innvilget. 

2. Skifte av noe råttent panel utvendig: Innvilget. 

3. Dekning av kostnader til beising av huset: Avslått. Borettslaget 

dekker ikke utgifter til beis/maling av huset utenom de pålagte 

vedlikeholdssyklusene. 

4. Sprekker i verandadør: Styret ber fagkyndig vurdere tilstanden. 

5. Spørsmål om oppussing kan komme inn under 

borettslagets/andelens fellesgjeld: Kostnader til oppussing må 

dekkes av den enkelte andelseier.  

6. Spørsmål om overgrodd fellesareal: Stell av fellesområdene 

gjøres på de årlige dugnadene. Tunrepresentantene har mer 

informasjon her. 

25/17 Levegg nr. 51. Søknad innvilget. 

26/17 Forstøtningsmur, 

levegg og 

utearbeider i nr. 

115 

Vi minner om søknadsplikt før tiltak igangsettes. Berørte naboer skal 

varsles. Innsigelsesfristen er tre uker. Arbeidet skal utføres 

forskriftsmessig. Hvis nødvendig må byggesaken godkjennes av 

Ringerike kommune etter søknad. 

27/17 Dekning av 

kostnader til beis 

og utstyr nr. 1. 

Styret finner å ikke kunne etterkomme søknaden, jfr. sak 24/17 

punkt 3. 

28/17 Vedlikeholdsplan Styreleder la frem utkast. Det arbeides videre med planen. 

29/17 Fuktskade i nr. 

99 

Da ny eier i sommer overtok nr. 99, ble det oppdaget fuktskader i 

huset. Ringbo tar hånd om prosessen for borettslaget. Styret følger 

saken videre. 

30/17 Påbygg nr. 37 Tiltaket godkjennes av styret under forutsetning av at berørte naboer 

er varslet, og at eventuelle innsigelser skriftlig blir meddelt styret 

innen tre uker. Arbeidet skal utføres forskriftsmessig. Hvis 

nødvendig må byggesaken godkjennes av Ringerike kommune etter 

søknad. 

Et punkt i søknaden gjelder utskifting av dårlige vinduer. Styret ber 

fagkyndig vurderere tilstanden. 



 
 

 

31/17 Katteluke nr. 141 Søknad innvilget. Monteringen må gjøres forskriftsmessig. 

32/17 Møte med 

Sagatun 

Styret i Sagatun Borettslag har bedt om et møte Veigins styre for å 

utveksle erfaringer fra driften. Styret vedtok å invitere styret i 

Sagatun til et møte i september 

Annet Nye beboere Vi ønsker Thomas Weisæth Tiller og Stine Marie F. Brendjord i 

nummer 157 velkommen hit til Veigin. 


