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I tillegg behandlet styret tre saker. 

Sak nr Emne  

20/17 Felling av trær Etter purring har vi endelig fått svar fra Ringerike kommune 
angående felling av trær på tun D og C. Svaret var negativt. Kort 
oppsummert konkluderer Teknisk forvaltning - avdeling eiendom - 
med at avvirkningen ikke dekker kostnadene til felling. De planlegger 
imidlertid en større avvirkning i Veien-området om et års tid, og vil da 
ta Veigins henvendelse med i beregningen. Styret følger opp 
fremdriften i kommunens arbeid her. 

23/17 Bygningsmessige 
endringer nr.7 

Søknad innvilget på grunnlag av tilleggsopplysninger. 

27/17 Dekning av 
kostnader til beis 
og utstyr nr. 1 

Søknad innvilget på grunnlag av tilleggsopplysninger. 

33/17 Påbygg nr 
137/139 

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. 

34/17 Endring plan-
løsning nr. 157 

Tiltaket godkjennes. Arbeidet må utføres forskriftsmessig. 

35/17 Bytte av ytter-
dører i nr.131, 
137,139, 141, 
143 

Styret sender fagkyndig som vurderer om dørene må byttes. 
Borettslaget dekker inntil kroner 10 000 av prisen for ny dør. Evt. 
mellomlegg betales av andelseier. Døren skal være hvit. 

38/17 Budsjett 2018 Behandlingen utsatt inntil styret har fått budsjettforslag fra Ringbo. 

39/17 Delvis sperring 
av gangvei bak 
167-177. 

Styret mener dette er et kommunalt ansvar, og anbefaler 
forslagsstiller å evt. henvende seg til Ringerike Kommune. 

40/17 Fjerning av skille-
vegg nr. 33 

Tiltaket godkjennes. Arbeidet må utføres forskriftsmessig. 

41/17 Skifte av ter-
rassedør nr. 157 

Styret sender fagkyndig som vurderer om døren må byttes. 

Annet Nye beboere Vi ønsker Trygve Kjell Melby i nr. 33 velkommen hit til Veigin. Melby 
overtar 15. oktober. 


