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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.  

 Brannen i garasjen i sommer etterforskes av 

politiet, vi venter på tilbakemelding. 

 Innbruddsforsøk på hoveddørene i sommer som 

ble anmeldt er henlagt av politiet. 

 Som et tiltak får å øke tryggheten rundt bygget 

har vi installert utvendige lyskastere med 

bevegelsessensorer i amfitrappen og ved 

bosskonteinerne.  

 Securitas tar nå en ekstra runde og sjekker i 

garasjen også etter at porten er stengt og de 

sjekker alle ytterdører og gir tilbakemelding til 

styret. Styret har i møte med Bob, Q-park og 

Rema blitt enige om lukking av port kl 23.05 i 

stedet for 24.00 og åpning kl 08.00 i helgene.  

 Jobber med muligheten for å utvide 

videoovervåkningen i garasjen til også å filme 

hovedinngangene i tillegg til større skilt som 

viser videoovervåkning. 

 Løse fasadeplater følges opp av styret. 

Nærmiljø og Drift: 

 Ny vaktmester som vil være her fast fremover og 

kontaktes for hjelp er Christian Lygren,  

Tlf: 99526842, E-post: christian.lygren@bob.no 

 Vurderer å fjerne kunstgress utenfor inngang til 

C-bygg da det er mye hunder som bruker plenen 

som toalett. Forsøker med skilt først. 

 Installert strøm og lufkompressor i sykkelbod. 

Bygg:  

 Styret har reklamert og jobber kontinuerlig med 

å utbedre dør og låssystemet. Bob er enig med 

oss at dette er uholdbart og har engasjert en 

uavhengig leverandør. Styret følger opp mot 

BOB at de gjør nødvendige utbedringer. 

 Vedtak om å inngå serviceavtale for dører og 

låser med ny leverandør. Låssenteret AS. 

 Det nye brikkesystemet vil nå bli installert. Egen 

info kommer. Det er låsboksene på veggen som 

da byttes ut med en kodelesere for brikkene. 

 Reklamasjonslisten mot Bob blir mindre, men 

fortsatt noen småting gjenstår, dette følges opp. 

 For å forbedre driftssikkerhet i teknisk rom vil vi 

kjøpe inn en ekstra sirkulasjonspumpe (som 

back-up) for varmeanlegget, installere 

ventilasjon og bygge en enkel vegg som skiller 

vanntekniske og el. tekniske installasjoner som 

nå står i samme rom.  

 Vindusvask av alle vinduer som ikke kan snues 

eller nåes fra terrasser vil bli utført i høst. 

 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.  

Minner om at alle andre faste installasjoner på 

terrasser krever godkjenning fra styret. 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett så langt for 2018. 

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. 

 En lovendring angående utleie forventes vedtatt i 

stortinget i løpet av høsten. 


