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HMS:  

• Det er utført årlig kontroll og hengt opp noen 

ekstra brannslukkingsapparat i fellesarealer. 

• Under brannøvelsen oppdaget vi at noen av 

avstillingsknappene i koridorene ikke fungerte 

som tiltenkt da de ble testet. Der var også 

mangelfull lyd i alarmklokkene enkelte steder i 

fellesarealene. Dette 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.  

• Branninstrukser er hengt opp ved alle 

hovedinnganger, de er både på norsk og engelsk. 

Minner om at møtplass ved evakuering er utenfor 

hovedingang D-bygg. 

 

Bygg:  

• Installasjon av nytt låssystem med kodebrikke på 

utvendige dører blir snart installert.  

• Jobber fortsatt med å fullføre de siste punktene 

på reklamasjonslisten mot Bob før vi overtar. 

Listen blir mindre men det tar mye tid. 

• Ringetablå ved A/B inngang er innstalert og 

snart klar til bruk. 

• Vi jobber fortsatt med løsninger for bedre 

driftssikkerhet i teknisk rom slik at vi unngår 

problemer som vi hadde med varmeanlegget i 

vinter. 

• Vi vil hente inn priser på vindusvask og 

fasadevask og etablere faste intervall for dette. 

• Beslag til å tette for vind i mellomrom nederst på 

terassene testes nå ut, det vil bli mulighet for de 

som ønsker å bestille dette dersom det blir 

vellykket. 

Økonomi:  
• Vi er innenfor budsjett så langt for 2018. 

• Inngått ny bedre avtale for forsikring av bygget. 

 

Nærmiljø og Drift: 

• Vår vaktmester Daniel M. Larsen er i 

pappapermisjon frem til august.  

Vikaren hans er: Fredrik Skogen, 

Tlf: 47392769, E-post: fredrik.skogen@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. 

• Ny styre epost adresse som brukes fremover: 

vikenamfisameie@gmail.com 

• Kontakter Bir for å endre tømetidspunkt for plast 

og papp containere, da dette til irritason for 

beboere nå ofte foregår kl 07.00 lørdager. 

• Utleievirksomheten i bygget følges opp av styret. 

Det har den siste tiden blitt flere utleieleiligheter. 

Vi vil sende inn et innspill til stortingets 

høringsnotat med forslag om å endre definisjon 

av kortidsutleie fra 30 til 90 dager.  

Vi vil også sende et brev med innspill til fagnotat 

til Bergen kommune med klage på 

ulteievirksomheten i Viken Amfi sameie. 


