
INFO FRA STYRET VIKEN AMFI SAMEIE  
OPPSUMERING FRA STYREMØTE 2.MAI 2019 

                                               Neste styremøte blir 20.06.2019
       Saker sendes: vikenamfisameie@gmail.com
                                                Web side: www.vikenamfi.no 

  
  

HMS:  

 Nr til Securitas er: 55 28 28 00 (ingen kostnad). 

Oppfordrer alle beboere om å ringe Securitas om 

alle unormale forhold utenfor og inne i bygget. 

 Brannøvelse blir 17.06.19 kl 17.00. 

 Styret minner om at korridorer og fellesarealer 

må holdes fri for gjenstander som kan være til 

hinder ved nødsituasjoner (f.eks om natten hvis 

lyset har gått), samt rengjøring (ref. skjeggkre). 

 Ser på alternativer for sikring av garasjeutkjørsel.  

 Det jobbes med montering av lås på dørene inn 

til bodene i 2+ og på takterassen. 

 På ytterdørene vil vi justere opp farten for åpning 

og lukking slik at vi reduserer den totale tiden 

dørene er ulåst. Dørpumpene programmeres slik 

at dørene åpnes igjen om den møter motstand når 

de lukker, slik at det ikke blir ulempe for de med 

barnevogn, rullestol, krykker osv. 

 Husk å alltid vente til ytterdørene er lukket!! 

Nærmiljø og Drift: 

 Daniel Larsen er nå tilbake som vaktmester. 

Tlf: 92256106, E-post: daniel.larsen@bob.no 

 Reklamasjonssaker for egen leilighet skal ikke til 

styret men til utbygger: viken.amfi@bob.no 

 Erstatning for kunstgresset ute på plan 3 blir 

kostbart og blir derfor ikke utført nå. Oppfordrer 

hundeeiere om ikke å bruke plenene som toalett. 

 Det er plantet ny hekk i bedet langs kaien, 

plantene som var der er gjenbrukt i andre bed. 

 Bosskonteinerene for papp og plast blir stående, 

vi har prøvd men får ikke lov å fjerne de. 

 Amfitrappen er nylig vasket av vaktmesteren. 

Takterasser og plattinger blir i løpet av våren 

vedlikeholdt av våre dyktige hobbyvaktmestere. 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett så langt for 2019. 

Bygg:  

 Skjeggkre: Det har blitt observert skjeggkre i 

både B, C og D-bygg i til sammen 5 leiligheter. 

Styret ser på muligheten til å ta i bruk 

forsikringen vi har gjennom Norsk hussopp. 

Forsikringen inkluderer gratis materiell som 

limfeller, åter og limtape osv. til alle leiligheter 

og fellesarealer i 2.år. Forsikringen dekker ikke 

behandling med gift inne i leilighetene dersom 

det skulle være behov. Vi oppfordrer beboere til 

å sjekke hva egen innboforsikring dekker. Styret 

sjekker priser for giftbekjempelse og mulighet 

for gode avtaler som kan benyttes av beboere. 

Med riktige metoder er det gode muligheter for å 

bli kvitt skjeggkre nå i en tidlig fase, og det 

forskes mye på nye og bedre metoder. Vi ber alle 

beboere om å være ekstra på vakt og melde fra til 

styret snarest om det oppdages skjeggkre. Et eget 

mer detaljert infoskriv om skjeggkre er henngt  

opp og sendt ut tidligere. 

 Hvis nøkkelbrikker mistes er det viktig at det 

raskest mulig meldes fra til nøkkelansvarlig slik 

at nøkkelbrikken slettes og dermed blir 

ubrukelig. Erstatning av brikker koster kr 800,- 

 Det jobbes fortsatt kontinuerlig med utbedring av 

de siste reklamasjonssakene mot utbygger. 

Diverse saker:  

 Nytt styre er konstituert:  

Fernando Claure: Leder 

Jonny Hesthammer: Nestleder 

Jonny Eide: HMS ansv., vaktmester/vedlikehold 

Roar Torgersen: Teknisk ansvarlig. 

Anne Berit Guttormsen: Dører og Nøkler. 

Silje Lyngstad: Juridisk og forsikrings ansvarlig. 

Erik Skaflestad: Økonomi 

 Styret vil takke Toril Wilberg for den svært flotte 

jobben hun har gjort for sameiet med 

utsmykking, beplantning og det sosiale. 
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