
Info fra styret Viken Amfi Sameie Mai 2017 
Siste styremøte var 25.04.2017, her er et sammendrag av hva vi jobber med. 

HMS: 01 Saker ifbm HMS 

 Bob installerer nødåpning på garasjeport slik at nødåpner på innvendige dører i garasje plan 1 

kan fjernes. Unngår at uvedkommende kommer inn i bygget via nødåpnerene. 

 Jobber med å få de ansvarlige til å fullføre kaien foran Viken Amfi og støpe igjen trappehullet 

og har sørget for at det midlertidige rekkverket ved bossuget sikres bedre der broen nå bygges.  

 Det blir brannøvelse Mandag 22.Mai kl 18.00, det vil samtidig bli demonstrasjon av bruk av  

brannslukkeutstyr og bruk av hjertestarter. Siemens vil være med og ta årlig kontroll på 

brannalarmanlegget og ønsker å sjekke inne i alle leiligheter at alarmen virker. Mer info om 

dette kommer. 

 Jobber med å lage bedre merking av bygget og lage en løsning som er mindre forvirrende med 

nummerering av leilighetene, det er en del leiligheter som har forskjellig arkitekt nummer og 

H-nummer. (eks: D305 = H0303, D306 = H0302 osv.) 

 Nøkler som er ødelagt eller problem med låser og dører, kontakt Anne Berit Guttormsen. 

Økonomi: 02 Saker ifbm økonomi og service avtaler 

 Nytt låssystem med kodebrikke som ble vedtatt på sameiemøte blir bestilt når vi har overtatt 

bygget. Faktureres til beboerne. Mer info om dette kommer 

Bygg: 03 Saker ifbm bygg teknisk 

 Vedtak om at dør calling skal installeres på gateplan for bygg A/B ved inngang mot Piren 2/3. 

Saken taes først opp som reklamasjon mot BOB. 

 Vedtak om å anskaffe 4 stk 1500W ovner for installasjon i stor takterrasse D-bygget, budsjett 

på NOK 20.000,- Venter på tilbud. 

 Oppgradering av lekeplass med sandkasse og klatrestativ med sklie er bestilt, bob tar noe av 

kostnaden med dette som reklamasjon. 

 Bestilt beplantning på uteområdet mellom bocciabane og leilighet. Bob tar som reklamasjon 

kostnadene med dette for å ivareta beboer som ønsker skjerming. Bocciabanen blir foreløpig 

som den er, hvis den ikke blir brukt vurderer vi å lage plantekasser der også, slik som ved 

lekeplassen. 

 Har vedtatt å korte ned dør åpningstid på ytre skall til 2 sekunder. 

 Lage info skilt ved bossug både på norsk og engelsk. 

 Har anskaffet vann nøkkel for vannkranene rundt på bygget, kontakt nøkkelansvarlig Anne 

Berit Guttormsen. 

Nærmiljø: 04 Saker ifbm dugnad og sosiale tiltak 

 

Drift: 05 Saker ifbm vaktmester tjenester, grøntanlegg, vask og tilsyn 

 

Diverse saker: 06 

 Vedtak om å overta web siden vikenamfi.no fra bob. Her vil det bli statisk info og nyheter for 

sameiet. 

Neste styremøte blir 21.06.2017. Saker kan sendes til: fclaure@gmail.com 


