
INFO FRA STYRET VIKEN AMFI SAMEIE  
OPPSUMMERING FRA STYREMØTE 25.NOVEMBER 2019 

                                   Følg oss på facebook               Neste styremøte blir 13.01.2020
       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. 

 Hjertestarteren i foajeen i D-bygg 3.etasje har 

fått service og er nå registrert i nasjonalt register 

https://www.113.no/hjertestarterregisteret/ Det er 

også inngått avtale for årlig vedlikehold. 

 Brannøvelse og årskontroll ble avholdt 15.10.19. 

Mangler som ble oppdaget følges opp av styret. 

 Utkjørsel fra garasjen skal snart få blinkende lys 

og det er på plass en blomsterpotte på utsiden for 

at gående og syklende må bremse ned. Den ene 

potten ble dessverre stjålet inne i gangen før den 

ble plassert ut. Det er derfor bestilt en potte til 

slik at det blir en på hver side. 

 Jobber med kameraovervåkning i garasjeplan 2. 

 Ytterdørene oppgraderes med høyhastighet- 

funksjon på dørpumpene, som gir bedre mulighet 

for reduksjon av åpnings og luketider. 

 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 

 Ansvarlig for brøyting og strøing, Frode Nilsson.  

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

 Reklamasjonssaker for egen leilighet skal ikke til 

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

 Plantene i foajeene i 1. og 3.etasje D-bygg er 

byttet ut med plastplanter. 

 Bymiljøetaten er kontaktet for å få vedlikeholdt 

bedene langs gaten som er kommunens ansvar. 

 Takterrassene skal inkluderes i vaktmesterens 

vedlikehold med spyling hver vår. 

 Navneskiltene på postkassene skal oppdateres 

slik at alle skiltene får samme design. Jonny Eide 

kontaktes for endringer av navn på postkasser. 

 Der bestilles ekstra benk til takterrasse i C-bygg. 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett så langt for 2019. 

Bygg:  

 Skjeggkre: Behandling i fellesarealene i C-

bygget er i gang (pågår i 12 uker). Leiligheter 

som allerede har utført behandling har god 

erfaring med at skjeggkre blir helt borte. 

Fellesarealene monitoreres fortløpende med 

limfeller slik at vi har god kontroll på bestanden. 

Beboere sørger selv for behandling i sin leilighet 

og kan benytte tilbudet fra Pelias som det ble 

informert om i eget skriv i Juni. Med riktige 

metoder er det gode muligheter for å bli kvitt 

skjeggkre nå i en tidlig fase. Godt renhold er det 

viktigste for å forebygge skjeggkre. 

 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 med de siste reklamasjonssakene. 

 Vi skal ha en uavhengig internkontroll på el-

anlegget får å forsikre oss om at det ikke er noen 

utestående mangler i forhold til lovverket. 

 Fasadevask planlegges fortsatt til våren neste år.  

 FDV for egen leilighet finnes ved å søke på mail 

fra Cobuilder. Roar Torgersen skal bli ny  

administrator og kan kontaktes for hjelp. 

Diverse saker:  

 Minner om at papp ikke må i bossuget for papir, 

men i pappkontainer (nå i Damsgårdsveien 59). 

 Minner om nye regler for korttidsutleie som 

gjelder fra nyttår. Gjennom eierseksjonsloven 

begrenses det til max 90 dager kortidsleie pr år. 

Loven gir sameie mulighet til gjennom årsmøtet 

å justere grensen nedad til max 60 dager eller 

oppad til max 120 dager pr år. Alt under 30 

dager sammenhengende regnes som korttidsleie. 
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