
Referat fra styremøte nummer 2/2022 

__________________________________________________________ 

Organisasjon:  Veigin Borettslag 

Dato: 21.02.2022 kl. 18:00 

Sted: Skype    

___________________________________________________________________ 

Til stede: 

Olav Sletbakk, styreleder (møteleder) 

Anita Kjelland, styremedlem 

Katrine Gjerdalen Foray, styremedlem 

Lars Jørgensen, styremedlem (til 18:30.) 

Morten Løken Kværnstrøm, styremedlem 

___________________________________________________________________ 

Sak nr. 20220005 Reklamasjoner glass i vinduer  

Tidligere meldte skifte av glass i ti vinduer er blitt forsinket. Fra Ringbo har vi fått 
beskjed at byttingen utføres i uke 8. Glasservice kontakter beboerne. 
  
Vedtak: Tatt til orientering. 

___________________________________________________________________ 

Sak nr. 20220006 Ny tunrepresentant tun C 

Ny tunrepresentant er Stig Niclas Grorud Hansen i nummer 125. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

___________________________________________________________________ 

Sak nr. 20220007 Støtte til elbillader ved firemannsbolig 

Det er søkt om mulighet for refundering av utlegg til elbillader ved firemannsbolig. 

Vedtak: Borettslaget har bekostet infrastruktur for elbillading ved fellesgarasjene for 

firemannsboligene, for de som har parkeringsplass der. Vi refunderer ikke helt eller 

delvis utlegg til selve laderen. Andelseieren må i tilfelle bekoste dette selv. 

_______________________________________________________________ 

Sak nr. 20220008 Søknad om skifte av ytterdør 



Styret har mottatt to søknader om bytte av ytterdør. Teknisk sakkyndig fra Ringbo har 

vurdert dørenes tilstand. 

Vedtak: Dørene byttes. Andelseier kan selv velge dør. Styret betaler inntil 10000 

kroner for dør inkludert kostnader til innsetning. Beløp utover det bekostes av 

andelseier. 

___________________________________________________________________ 

Sak nr. 20220009 Gjennomføring av generalforsamling 2022 

Vedtak: Styret avholder fysisk generalforsamling 3. mai 2022 kl. 18:00 på 

Veienmarka ungdomsskole. Vi tar forbehold om smittesituasjonen. Frister for 

innlevering av forslag til saker og annen informasjon sendes andelseierne i god tid 

før møtet. 

_______________________________________________________________ 

Sak nr. 20220010 Årsregnskap 2021 
Vedtak: Godkjent. 

_______________________________________________________________ 

Sak nr. 20220011 Årsmelding fra styret 

Vedtak: Godkjent. 

_______________________________________________________________ 

Sak nr. 20220012 Maling av hus 2022  

I henhold til vedlikeholdsplanen skal hus og garasjer males i år. Styret er i sluttfasen 

av forhandlingene med leverandørene. Mer informasjon kommer straks pris/kvalitet 

med mer er avtalt og leverandør valgt. Styret regner med en beslutning i løpet av et 

par uker. 

Vedtak: Tatt til orientering 

_______________________________________________________________ 

Sak nr. 20220013 Opphopning av uregistrerte biler på fellesparkeringen 

Vedtak: Styret anmoder eier/eiere av bilene til å fjerne dem fra parkeringen. 

Fellesparkeringen er ment som en supplerende parkeringsplass for beboere og 

gjester. Parkering skal i størst mulig utstrekning skje i egen garasje. 



_______________________________________________________________ 

 

Med vennlig hilsen 
Styret    Mail: styret@veigin.no 

 

 

 


