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HMS:  

 Nødvendige utbedringer etter årskontroll på 

brannalarmsystemet følges opp av styret. 

 Minner om at ved utløst brannalarm går det 

automatisk varsling til brannvesenet etter 4 

minutter. Husk derfor å ringe brannvesenet og 

bekrefte at det er falsk alarm før det har gått 4 

minutter dersom du har utløst falsk alarm f.eks 

ved matlaging.  

 Vi hadde to alvorlige hendelser i sommer der en 

beboer ble utsatt for blind vold på 

kaipromenaden og en brann ble påsatt i garasje 

plan 1. Begge hendelsene er anmeldt til politiet 

og registrert i bevarHMS. Brannen etterforskes 

av politiet og overvåkningsvideo er sikret. 

 Det var også et innbruddsforsøk på hoveddørene 

som er anmeldt til politiet, men heldigvis ingen 

tegn til at noen har vert inne i bygget. 

 Som tiltak for å øke tryggheten har vi fått 

Securitas til å ta en fast runde etter kl 24.00 når 

garasjeporten er stengt og de sjekker alle 

ytterdører og gir tilbakemelding til styret.  

Vi sjekker muligheten for å installere lys med 

bevegelsessensor i fellesarealene. Og muligheten 

for å utvide videoovervåkningen i garasjen til 

også å filme hovedinngangene i tillegg til større 

skilt som viser videoovervåkning. 

Bygg:  

 Vi har en utfordring med dører som står åpne, 

styret jobber kontinuerlig med å utbedre dette og 

har reklamert på hele dør og låssystemet. Vi 

venter på at nåværende leverandør skal utbedre 

alle mangler før ny dør og lås leverandør tar over 

vedlikeholdet og nøkkelbrikkene kan tas i bruk. 

 Jobber fortsatt med å fullføre de siste punktene 

på reklamasjonslisten mot Bob før vi overtar. 

Listen blir mindre men det tar mye tid. 

 Vi jobber fortsatt med løsninger for bedre 

driftssikkerhet i teknisk rom. 

 Jobber med å hente inn priser på vindusvask og 

fasadevask og etablere faste intervall for dette. 

 Beslag til å tette for vind i mellomrom 

nederst på terrassene er testet ut og kan  

bestilles av de som ønsker. Leverandør  

er BOV blikkenslager, tlf 55197864. 

Se også sak på facebook om dette. 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett så langt for 2018. 

Nærmiljø og Drift: 

 Vaktmester for tiden er Frode Nilsson, 

Tlf: 48992481, E-post: frode.nilsson@bob.no 

 Grøntanleggene har blitt oppgradert av 

gartnerfirma, arbeid som gjennstår følges opp. 

 Grillplassen på plan 3 er ferdig bygd. Her kan 

engangsgriller brukes trygt og etter bruk kan de 

settes under for avkjøling. Vaktmester vil sørge 

for å fjerne brukte griller. 

 Takterrassen i D-blokk er ferdig ommøblert.  

 Vi ser på løsninger for å unngå driftsproblem 

med papirnedkastet. 

Diverse saker:  

 Oppfordrer alle å ha navneskilt på leilighetene. 

Form på skilt er opp til beboer og et forslag er 

lagt ut som link på facebook. 

 Kontaktet Bir for å endre tømmetidspunkt kl 

07.00 lørdager for plast og papp containere. 

 Styret har sammen med de andre sameiene i 

gaten deltatt i møter med byråd og statsråd 

angående utleievirksomheten. Vi har også sendt 

inn høringssvar til stortinget sine forslag til 

lovendringer. En lovendring forventes vedtatt i 

stortinget i løpet av høsten. 


