
Referat fra styremøte nummer 7/2020  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Organisasjon: Veigin Borettslag 

Dato:               17.08.2020 kl 18.00 

Sted:               Veiginveien nr 51 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Til stede: 

 Per Johnny Pedersen, styreleder (møteleder) 

 Anita Kjelland, nestleder 

 Inger Nævdal, styremedlem 

 Morten Løken Kværnstrøm, styremedlem 

 Olav Sletbakk, styremedlem 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20200044 Takvindu  

Det er kommet forespørsel om bytting av et takvindu. Tilstanden er vurdert.   

 

Vedtak: 

Bytting av takvinduet godkjennes.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr  20200045 Fjerning av søppeldunk  

Det er fremkommet ønske om fjerning av en overflødig søppeldunk i firemannsboligene på B-

tunet.  

 

Vedtak: 

Styret anmoder HRA om fjerning av søppeldunken.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20200046 Søknad om platting og drivhus   

Det er mottatt en søknad om å anlegge en platting og etablere et drivhus.  

 

Vedtak: 

Søknaden godkjennes.   

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20200047 Ny husfarge    

Det er kommet forslag om supplering av gråfarger til utvendig bruk på husene i borettslaget.  

 

Vedtak: 

Følgende farge legges til som lovlig farge på hus i borettslaget: 954 Aske. 

 



___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20200048 Ladestrømuttak til elbil 

Styret har igangsatt en prosess for utredning av ladestrømuttak til elbiler med infrastruktur og 

opplegg i fellesgarasjene.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20200049 Iberiasnegler (Brunsnegler)  

Det er kommet noen tilbakemeldinger om observasjon av brunsnegler i borettslaget.  

 

Brunsneglen er en innført art, gjør stor skade på blomster og planter og formerer seg kraftig. 

Borettslaget har hittil ikke hatt forekomster og det er ønskelig å unngå at den etablerer seg. 

Styret oppfordrer beboerne til å aktivt observere sitt nærområde og avlive brunsnegler ved å 

dele de i to med f. eks en spade.  Det er i skumringen eller etter mørkets frembrudd de 

kommer frem fra skjulestedene sine under hekker og lignende.  Man kan finne utfyllende 

informasjon om brunsnegler og bekjempelsen av disse blant annet på internett.   

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr 20200050 Mobilantenne - Avtaleforlengelse    

Avtale med TELIA om leie av plass til mobilantenne utløper i 2020. Avtalen kan forlenges. 

 

Vedtak: 

Avtalen med TELIA forlenges.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Mvh Styret 

 

Mail: styret@veigin.no 

 

 

mailto:styret@veigin.no

