
Referat fra beboermøte 22.01.2018 Viken Amfi 

Det ble avholdt et uformelt beboermøte i foajeen ved hovedinngangen der styret var 

representert og beboerne kunne stille spørsmål og styret informerte om ulike saker 

som opptar beboerne. Her er en liste over det som ble diskutert og informert om med 

utgangspunkt i saker som ble meldt inn før møtet og tatt opp underveis: 

1. Søppelcontainerne. Hva skjer med plasseringen? Hvor skal de stå?  

Styret har vedtatt å fjerne plastcontainer pga mye rot og griseri. Plast kan leveres 

gratis til BIR bil uti gaten hver Lørdag kl 10-12. Pappcontaineren blir stående en 

stund til. Når 1912 bygget er ferdig vil de bli permanente nedgravde 

søppelconteinere borte ved Fløttmannsplassen. Det er også planer om nedgravd 

container for glass og metall ved den nye parken som kommer ved siden av 

Kronviken.  

2. Lys over beboeroversikten v låsen til inng D bygget fra platået i 3.etg. 

Dette er en del av reklamasjonspunktene vi fortsatt har mot Bob før vi overtar bygget 

og følges opp. 

3. Beboeroversikt fra hovedinng i D bygget v kodetavlen er ikke leselig. For 

liten skrift. Her vil også lys utbedres i første omgang. 

4. Mangler merking for gangsone på plattået. Krav til merking på offentlige 

gangareal (svaksynte) v/ universell utforming.  

Styret vil se på mulighetene for bedre merking av gangveier mellom byggene med 

tanke på svaksynte/universell utforming. 

5. Kan vi som eiere få vite hvor mange og evnt hvilke av boenhetene i Viken 

Amfi som inngår i hotellvirksomheten? 

Det er vanskelig å få skikkelig oversikt over leiesituasjonen i sameiet. Styret kjenner 

til fire leiligheter som inngår i Damsgård Apartments sin virksomhet. Hvor mange som 

ellers leies ut via Airbnb og andre har vi ikke kontroll på. 

6. Styret kan vedta at ulovlig utleie eller hotellvirksomhet må opphøre. Hva har 

styret gjort i denne saken?  

Styret har hatt en grundig behandling vedrørende sak om utleie- og 

næringsvirksomhet. Styret har vært i dialog med advokat, jurist i Bob, samt hatt møte 

med styrene i de andre sameiene. Det mangler i dag presisering av lovgivning som 

klargjør begrepet næringsvirksomhet (hotellvirksomhet) og det foreligger heller ikke 

noen avklaring i rettspraksis. Det er nedsatt en gruppe blant styrene i 

Damsgårdsveien som blant annet vil ha dialog med kommunen om dette for å bidra 

til at man kan få en bedre presisering av lovgivning. Vi kan ikke som sameie nekte 

eiere av leilighet å leie ut og eventuell rettslig aksjon vil sannsynligvis innebære store 

utgifter som seksjonseierne må bære (krever beslutning på sameiemøte). Det er 

teoretisk mulig å forandre sameiets vedtekter til å forby utleie, men det krever 100% 

enighet fra alle seksjonseiere, noe som gjør det urealistisk å få til. Styret har innledet 

en konstruktiv dialog med Damsgård Apartments med formål å minimere ulemper for 

beboere. Utleie via Airbnb har vi ingen oversikt over og per i dag ingen lov som forbyr 

dette. 



7. Som eier er jeg ikke interessert i å tilrettelegge for at AirBandB aktiviteten 

kan foregå på sameiet sitt område. Nøkkelbokser bør ikke tillates på sameiet 

sitt fellesområde. Utleier bør finne andre løsninger og betale kostnadene selv. 

Styret har vedtatt å inntil videre forby nøkkelbokser i blomsterbed og andre steder på 

fellesarealer. Nøkkelbokser som ikke er fjernet ved utgangen av februar vil bli klippet. 

Styret vil framover vurdere situasjonen fortløpende med tanke på hvorvidt det blir 

behov for å lage til en felles ordning. 

8. Avklare om Viken Amfi oppfyller alle krav som ligger i Universell utforming. 

Evnt om det er søkt om og gitt dispensasjon fra lov og forskrifter. Gjelder både 

tilgjengelighet og uteområde. 

Sameiet bør ikke overta bygget før dette er dokumentert. 

Bob har i samarbeid med arkitekten gått gjennom kravene for universell 

utforming/livsløpsstandard og konkludert med at bygget er i henhold til alle gjeldende 

krav for bevegelseshemmede. Det er derfor ikke noe vi kan reklamere mot, 

eventuelle ombygginger må gjøres for sameiets regning. Kostbare ombygginger kan 

søkes støtte om til handikapforbund osv. Styret vil være behjelpelig med å legge til 

rette for de med spesielle behov. 

9. Viken Amfi er et vakkert boområde der ulik innsats fra beboerne er med på å 

opprettholde trivsel og et godt bomiljø både inne og ute. Enkelte gjør en stor 

frivillig innsats for bofellesskapet og skal ha honnør for dette. 

10. Strøing og trygge gangveier. 

Brøyting og strøing blir utført av vaktmesteren i ukedagene i henhold til kontrakten. 

Ved behov for strøing i helger må vaktmester kontaktes og rykker ut mot ekstra 

kostnad. Vi vil sette ut en kost og en kasse med salt ved hver inngangsdør på plan 

tre. Da kan vi spare litt penger ved å selv koste og strø om det er behov i helger.  

Kontakt vaktmester Ole F Olsen på tlf: 90263965 eller mail: ole.olsen@bob.no 

dersom brøyting og strøing er mangelfull, de pleier å komme kjapt når de varsles. 

Vi er også i dialog med kommunen om ansvaret for strøing på kaipromenaden.  

Styret vil se på mulighetene for bedre merking av gangveier mellom byggene med 

tanke på svaksynte/universell utforming. 

11. Er det satt ned valgkomité og i tilfelle er det interesant å veta kven som sit 

der? Valgkomiteen består av Gunnar Torsnes og Rune Sedal som ble valgt på 

årsmøtet i fjor. De ble poengtert at ved valg av nye styremedlemmer er det viktig at 

styret har jevn kjønnsfordeling og at de representerer alle typer beboere. 

12. Uteareal. Slik eg forstår er det avtale med BOB om vår- og haustrensking av 

utearealer. Hadde vore fint med noko meir gjennom sommerhalvåret. Er det 

mogeleg å sjå litt på problemstillina? 

Grøntarealene vil bli vedlikeholdt av vaktmester/gartner til våren. 

13. Støy fra ventilasjonsanlegg, flere beboere er plaget av for mye støy fra 

ventilasjonsanleggene. 

Ventilasjonsannlegg skal tilfredsstille krav til støy. Det skal kunne dokumenteres 

støymåling fra leverandør. De som er plaget med støy kan reklamere på 

vikenamfi@bob.no  

mailto:vikenamfi@bob.no

